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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre a interdisciplinaridade no processo de formação e sua articulação 

com saberes teóricos e práticas desenvolvidas no Curso de Residência em Enfermagem em 

Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro. É uma pesquisa social, de natureza qualitativa, do tipo 

exploratória e descritiva.  Teve como objetivos refletir sobre a formação em saúde e sua 

articulação com a interdisciplinaridade; discutir como vem sendo implementada a 

interdisciplinaridade, na teoria e na prática no Curso de Residência de Enfermagem em Saúde 

Coletiva; construir uma tecnologia educacional que contribua para a implementação da 

pedagogia interdisciplinar no curso citado. A coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas semi-estruturadas com os docentes vinculados à citada Residência e com as 

enfermeiras residentes em Saúde Coletiva. Para análise dos dados, optou-se pela análise 

temática. O saber-fazer-ser integrado ao humano, a fragmentação e a diversidade dos saberes 

e a interdisciplinaridade como relação de poder-saber configuraram-se como as três categorias 

centrais, construídas a partir das unidades de significação. Tais categorias tiveram como 

substrato teórico os estudiosos envolvidos com a temática, com ênfase na obra do filósofo e 

epistemólogo Hilton Japiassu e do sociólogo e professor Michel Foucault. Os resultados 

obtidos revelam que a interdisciplinaridade ainda é um desafio enquanto eixo norteador da 

formação e da prática dos profissionais de saúde em geral, particularmente das Residentes do 

Curso de Enfermagem em Saúde Coletiva da UFF. Desenvolver um trabalho interdisciplinar 

não é tarefa fácil, já que envolve inúmeros aspectos, principalmente aqueles relativos às 

relações de poder e saber. A proposta foi, nesse sentido, apontar como a implementação do 

pensamento interdisciplinar significará ganhos expressivos no fortalecimento desta práxis. 

Concluiu-se que há necessidade de priorizar e favorecer, junto aos docentes e enfermeiros 

residentes do curso em tela, espaços de aprofundamento, reflexão e discussão sobre o tema, a 

fim de aprimorar habilidades permeadas pela pedagogia interdisciplinar na prática 

profissional em saúde. 

  

Palavras-chave: Enfermagem. Interdisciplinaridade. Ensino-Aprendizagem. Formação em 

Saúde. Saúde Coletiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study explores how an interdisciplinary curriculum can successfully wed theory to 

practice in the Collective Health Nursery Internship Program delivered by Aurora de Afonso 

Costa Nursery School at Universidade Federal Fluminense (UFF), in Rio de Janeiro state. 

This qualitative social research has both an exploratory and descriptive nature, as it aims to 

discuss interdisciplinary delivery of both theoretical and practical instruction by the above 

referred non-degree post-graduate program. Data were collected via semi-structured 

interviews with the internship program faculty and with Collective Health intern nurses. Data 

theme analysis was conducted in the light of three central themes - the knowing-doing-being 

framework, knowledge diversity and fragmentation, and interdisciplinarity, which are viewed 

as the essential pillars of meaning-based knowledge-power relations. These categories are 

supported by the literature review which relies namely on the works by philosopher and 

epistemologist Hilton Japiassu and sociologist and educator Michel Foucault. Findings show 

that an interdisciplinary approach is still challenged as the foundation concept of the 

qualification and practice process of healthcare professionals in general, particularly with 

respect to the Collective Health Nursing Interns at UFF. Developing interdisciplinary work is 

not an easy endeavor since there are many perspectives at stake, especially those related to 

power and knowledge relations. The baseline directive of this study was to show how 

interdisciplinary thinking can yield significant gains and strengthen the teaching praxis. It can 

be concluded that further investigation, reflection and discussion about interdisciplinarity 

should be fostered and prioritized among the faculty and the interns so as to develop and 

enhance their professional practice and interdisciplinary teaching. 

 

 

Keywords: Nursing. Interdisciplinarity. Teaching-learning process.  Health professional 

education. Collective Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

[...] Qual ciência ou disciplina solitária poderia responder a 

todas as questões que envolvem a vida humana, do nascimento 

ao inevitável fim? (BRANDÃO
1
, 2009 apud LODOVICI; 

SILVEIRA, 2011, p. 299) 

 

1.1 OBJETO DO ESTUDO 

 

  Este estudo tem como objeto a interdisciplinaridade no processo de formação no 

Curso de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo em vista o 

pensamento interdisciplinar. 

 

1.2. MOTIVAÇÃO  

 

  Ao longo da trajetória profissional como médica-geriatra, desenvolvi atividades 

docentes e assistenciais, como membro da equipe interdisciplinar do Curso de Extensão e 

Especialização em Geriatria e Gerontologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

da UFF. Nesse período, tive a oportunidade de atuar, como coordenadora de atividades 

ambulatoriais, no atendimento a idosos, visando à capacitação e aprimoramento de pós-

graduandos oriundos de diferentes formações de graduação, prevalentemente (sobretudo) nas 

áreas de saúde e educação.  

 Assim, experiências nos campos de práticas e em aulas teóricas, junto a alunos de 

graduação de medicina da UFF e de pós-graduação da mesma universidade, no período de 

1995 a 2005, compuseram minhas atividades como médica-geriatra.  

   As relações interprofissionais estabelecidas durante aqueles encontros despertaram 

em mim a necessidade de aprimorar e aprofundar conhecimentos, determinada, então, a 

dedicar-me ao estudo das metodologias e competências pedagógicas do ensino na formação 

dos profissionais de saúde, com o olhar voltado para a interdisciplinaridade.   

  Ao constatar, no decorrer da minha convivência interprofissional, e mesmo com os 

pós-graduandos na área de gerontologia, obstáculos e desafios a serem defrontados, tanto no 

ambiente acadêmico, como nas práticas do cuidado, senti-me motivada e comprometida com 

                                                           
1
 BRANDÃO, Vera Maria Antonieta Tordino. A construção do saber gerontológico - reflexões 

interdisciplinares. In: VALLE, Luiza Elena Leite Ribeiro do; ZAREBSKI, Graciela; VALLE, Eduardo L. 

Ribeiro do. Neurociências na melhor idade: aspectos atuais em uma visão interdisciplinar. Ribeirão Preto: Novo 

Conceito, 2009. p. 201-214 
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a procura pelos saberes pedagógicos necessários para a formação e aprimoramento dos 

profissionais atuantes na área da saúde.   

  Decidi-me, então, a conquistar novos espaços, dentro do ambiente universitário, para 

adquirir, trocar e aprimorar novos conhecimentos em relação às metodologias e competências 

pedagógicas do ensino na formação dos profissionais de saúde, tendo em vista a 

interdisciplinaridade. 

   Considerando ser a gerontologia um campo de conhecimento científico que demanda 

a articulação de especializações diversas, ao que se soma a necessidade de uma abordagem 

biopsicossocial junto à pessoa idosa, defendo, como fundamental, a construção de espaços 

interdisciplinares, pautados na consciência e abertura dos profissionais de saúde, tanto na 

esfera da subjetividade, como nos conhecimentos especializados, para a implementação real 

de uma prática de interação e atitude dialógica, priorizando, dessa forma, a convergência dos 

saberes e fazeres na partilha de um projeto único.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA, PROBLEMATIZAÇÃO E RELEVÂNCIA 

 

O remédio à desintegração do saber consiste em trazer, à dinâmica da 

especialização, uma dinâmica compensadora de não especialização (GUSDORF, 

1976, p. 24).  

 

A partir dos séculos XVIII e XIX, a interdisciplinaridade se faz presente na origem 

da formação das disciplinas, direcionando-se para a não fragmentação. O cuidado em relação 

à unidade do saber advém de uma preocupação transistórica que aponta para a unidade do ser 

humano e para o sentido da vida (REWEBER, 1981; GUSDORF, 1983; SINACOEUR, 1983; 

KLEIN, 1990; LENOIR, 1995 apud FAZENDA, 2009).   

  Segundo Libâneo (1984), a pedagogia tecnicista liberal, de influência americana, 

tornou-se prevalente a partir da primeira metade do século XX, trazendo, como princípios 

fundamentais, a eficiência, a produtividade e a racionalização, propondo-se, assim, a formar 

um homem eficiente e competente. Tais princípios passam a orientar a funcionalidade da 

escola, os modelos de organização burocrática, a padronização de programas e metodologias, 

elaborados a partir da tecnologia, planos de ensino operacional, objetivos comportamentais e 

testes mensuráveis. As atividades pedagógicas passam a ser pulverizadas pela especialização 

de inúmeras funções. 

  As teorias pedagógicas pós-críticas, incluindo-se a pedagogia interdisciplinar, 

emergiram no Brasil, segundo Paraíso (2004) a partir de 1993, como um mapa em permanente 
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estado de experimentação, aberto a contribuições e significações a serem incorporadas, 

apresentando, desde então, um percurso promissor. 

Reafirmando o pensamento de Gusdorf (1976), filósofo e epistemólogo francês 

(1912-2000), constata-se ser o campo da saúde contemporânea representado, 

predominantemente, por um espaço privilegiado de especialistas, cujo campo de atuação se 

torna cada vez mais reduzido. Desse modo, o indivíduo doente passa a ser percebido de forma 

fragmentada, prevalecendo a valorização dos aspectos orgânicos das suas patologias, em 

detrimento dos elementos funcionais, subjetivos, morais e éticos presentes no processo de 

adoecimento.    

  Após terem realizado um resgate histórico dos principais modelos didáticos, as 

pesquisadoras em enfermagem Rosita Saupe e Maria de Lourdes Denardin Budó, apresentam a 

pedagogia interdisciplinar, não apenas como uma metodologia de educação permanente para 

o enfrentamento dos desafios intrínsecos à consolidação das políticas públicas em saúde, mas 

também como uma estratégia visando à consolidação da reforma sanitária brasileira. Essas 

autoras identificam a interdisciplinaridade como um objeto fronteiriço ou uma área de 

domínio comum, compatível e cooperativa com outros coletivos de pensamento para sua 

compreensão (SAUPE; BUDÓ, 2006).  

  Diante dessas assertivas, coube às pesquisadoras indagarem-se: [...] “como exigir 

trabalho interdisciplinar de profissionais graduados sem sequer terem tido experiências 

curriculares mínimas nesta perspectiva?” (SAUPE; BUDÓ, 2006, p. 332).  

  Numa tentativa de uma possível resposta a essa questão, levantamos a hipótese de ser 

a própria construção dos saberes, como historicamente determinada, um dos obstáculos para a 

implementação de uma práxis interdisciplinar na formação dos profissionais em saúde. É o 

que ocorre, por exemplo, nos cursos superiores, nos quais a fragmentação de disciplinas 

impossibilita que o aluno possa ter um contato com a unidade do ser humano, levando-o a 

construir um tipo de olhar esquadrinhado no decorrer da sua formação. 

  Essa realidade instituída nos planos político-pedagógicos gera, sem dúvida, uma 

limitação evidente dos profissionais voltados para a formação em saúde. Tal limitação pode 

ser constatada em relação aos especialistas, cuja formação se encontra marcada, infelizmente, 

pela perda progressiva de percepções e atitudes comprometidas com uma abordagem 

integrada da pessoa humana, no que diz respeito à multiplicidade de formas de pensar e 

vivenciar a própria existência. 

  Para Merhy (1998), se considerarmos o significado existencial da experiência 

vivenciada diante do padecimento, precisamos pensar nos limites da intervenção tecnicista e 
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na forma como iremos realizar o cuidado. Uma postura ativa de inter-relação e diálogo 

interdisciplinar dos conhecimentos adquiridos se impõe, visando á construção de um projeto 

solidário no cuidar.  

  Poder compartilhar de saberes científico-metodológicos, alimenta-nos o desejo e a 

esperança de que metodologias construídas com compromisso e solidez possam oferecer aos 

profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) condições peculiares para 

responderem às demandas dos alunos e futuros profissionais de saúde, como também dos 

usuários. 

  Partilhando e reforçando a argumentação do autor acima citado, defendemos que a 

articulação entre os pesquisadores, docentes e profissionais da saúde representa uma proposta 

capaz de potencializar o enfrentamento e a superação do modelo hegemônico e 

hospitalocêntrico vigente no nosso país e que tanto enfatiza as tecnologias duras e os 

processos tecnicistas do cuidar. O modelo médico-centrado de operar a produção dos atos em 

saúde empobrece ou mesmo anula a dimensão da integralidade, fragmentando os cuidados, o 

acesso aos serviços e tecnologias, os estágios de adoecimento e, principalmente, as práticas 

multiprofissionais (MERHY, 1998).  

  Assim, a relevância social e científica deste estudo está em suscitar, na comunidade 

universitária (docentes, pesquisadores e discentes), a necessidade e o empenho real em 

problematizar/e questionar as metodologias pedagógicas até então utilizadas, em especial, 

aquelas voltadas para a formação dos profissionais de saúde. Temos o objetivo de promover a 

reflexão dinâmica e permanente em torno dos eixos que norteiam a integração do ensino, 

pesquisa e extensão, reforçando o papel fundamental da pedagogia interdisciplinar como uma 

atribuição da universidade brasileira, na preservação dos princípios e diretrizes do SUS. 

 

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS E OBJETIVOS  

 

  Com base no exposto, construímos as seguintes questões norteadoras:  

a) Como os enfermeiros docentes e residentes em Saúde Coletiva têm percebido a 

interdisciplinaridade durante o Curso de Residência em Enfermagem em Saúde 

Coletiva da UFF? 

 

b) A interdisciplinaridade tem sido enfatizada e estimulada nesse curso de pós-

graduação? 

  

  Como objetivos do presente estudo elegi: 
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a) Refletir sobre a formação em saúde e sua articulação com a interdisciplinaridade; 

 

b) Discutir como vem sendo implementada a interdisciplinaridade, na teoria e na 

prática, no Curso de Residência de Enfermagem em Saúde Coletiva. 

 

c) Construir uma tecnologia educacional que contribua para a implementação da 

pedagogia interdisciplinar no Curso de Residência de Enfermagem em Saúde 

Coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

A técnica de opor-se à mudança é a técnica da manutenção, de 

preservação do mesmo, de reposição de instituídos, de exclusão 

do movimento. Protagonizar (ter a autoria) ou sedentarizar 

(não deixar sair do lugar)! A ação é política, não técnica 

(CECCIM, 2008, p. 262).    

 

2.1 A EDUCAÇÃO E A SAÚDE: A INTEGRALIDADE E SUA ARTICULAÇÃO COM A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

  Para Ceccim e Feuerwerker (2004), os setores de educação e de saúde devem 

responder pela função e regulação do Estado no tocante à formação na área de saúde, com 

atuação em atividades como programas e escolas de aprimoramento educacional de novas 

gerações profissionais e melhoria no processo ensino-aprendizagem. Cabe aos setores citados 

apresentarem as principais decisões políticas à sociedade, já que se considera, como objeto 

principal da saúde, assegurar plena atenção às necessidades das pessoas.  

  Os autores assinalam ser a área de formação uma das menos problematizadas, até o 

momento, para a elaboração de políticas do SUS. Esse campo carece de formulações 

construídas intelectualmente, desde a gestão em saúde, já que tais formulações são quase 

sempre operadas a partir de propostas de conteúdos curriculares. Por outro lado, não se 

observa na educação um setor específico das políticas públicas, cuja prioridade é a discussão 

da docência e do ensino-aprendizagem direcionada para os profissionais de saúde. 

  A crítica acerca do modelo tradicional do ensino na educação superior vem se 

acumulando há muitos anos, expressando-se sob a forma de movimentos organizados de 

docentes e estudantes, em busca de estratégias voltadas para as mudanças relativas ao 

planejamento e organização dos cursos.  

  Uma análise da integralidade da atenção à saúde como eixo norteador da necessidade 

de mudança na formação dos profissionais dessa área de conhecimento deve ser configurada, 

objetivando contribuir para a formulação de uma política do SUS e para a mudança na 

graduação das profissões de saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

  Os autores acima citados apontam desafios para a concretização das diretrizes 

preconizadas pelo SUS, citando entre eles:  

a) Descentralização da gestão, possibilitando a condução articulada das políticas 

públicas de saúde pelas diferentes esferas de governo; 
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b) Participação popular, objetivando, indubitavelmente, a garantia da atuação ativa 

da sociedade na tomada de decisões políticas e no acompanhamento do 

desempenho do sistema de saúde;  

 

c) Atendimento integral efetivo à população, priorizando o suporte às ações 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. A integralidade da atenção 

deve orientar o campo das práticas e o de uma formação que dê possibilidades 

para realizá-las. 

 

  Deve-se ressaltar que cada diretriz deveria interagir com as demais, à procura da 

unicidade do sistema, preservando-se responsabilidades e atribuições específicas de cada área.  

  É, aliás, intenção dos autores, problematizarem a integralidade do cuidado como 

questão norteadora das políticas de formação dos profissionais de saúde. Apontam, dessa 

forma, para a necessidade de uma ação intersetorial entre os setores de saúde e educação, 

cabendo ao setor da saúde contribuir para que a educação se vincule ao mundo do trabalho e 

às práticas sociais em saúde. 

  Convém lembrar que, como determinado pela Constituição Nacional de 1988, cabe 

ao setor de educação o desenvolvimento pleno dos educandos e seu preparo para o exercício 

da cidadania e qualificação para o trabalho (BRASIL, 2013).  

  As universidades brasileiras gozam de autonomia, que é definida na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 2013). A LDB preconiza, como atribuição da 

União, a institucionalização de normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação e 

delega ao poder público autorizar o funcionamento das instituições de ensino e avaliar cursos 

de educação superior. Para o cumprimento das determinações legais da LDB, torna-se 

fundamental implantar-se uma política pública de mudança na graduação e a construção de 

um novo lugar social para a universidade brasileira (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

  Críticas acerca do projeto hegemônico de formação nas profissões de saúde vêm se 

acumulando há muitos anos, desde as organizações docentes, estudantis e de participação 

popular. Constituíram-se, em várias carreiras, movimentos organizados à procura de caminhos 

para a inovação na orientação e organização dos cursos. O campo das práticas da saúde vem 

se apresentando como uma das principais fontes para inspirar as mudanças curriculares e 

organização dos serviços de saúde. 

  Entretanto, muitos estudiosos do campo criticam o abuso da utilização desta 

autonomia pela universidade brasileira, já que a instituição deve se comprometer com a 

responsabilidade social da educação das novas gerações e com o cumprimento do seu papel 
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social. Entretanto, muitas deixam a desejar, não priorizando a qualidade do ensino (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004). 

   Entre 2001 e 2002 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 

cursos de graduação em saúde que garantem aos alunos uma formação que tem como matriz o 

Sistema Único de Saúde vigente no país, trazendo no seu bojo o trabalho em equipe e a 

atenção integral à saúde. A formação do profissional deve, dessa forma, atender às 

necessidades sociais da saúde com ênfase no SUS (ALMEIDA, 2003).    

  Educare, termo latino que designa educação, provém de e, que significa de dentro, 

ou ex, para fora, e ducere, equivalente a tirar, levar. A educação, na sua origem etimológica, é 

entendida como o processo de tirar de dentro de uma pessoa ou para fora dela, aquilo que está 

presente nela mesma. Sócrates, na Grécia antiga, comparava o professor a um obstetra, que, 

da mesma forma, permite tirar o humano do humano, ou seja, dar à luz o conhecimento, como 

ocorre na concepção (CECCIM, 1998). 

  Nesse sentido, Cruz (1996) e Geib (2001) procuram contribuir para o conceito de 

interdisciplinaridade, utilizando a definição do termo “educare” como um objeto fronteiriço e 

condutor de uma pedagogia interdisciplinar que preserva a identidade e o patrimônio de cada 

profissão. Para os autores, pressupõe-se que os profissionais de saúde cuidam e educam e que 

esta prática está fundamentada na atitude pessoal de reconhecer-se como cuidador e educador. 

  Amorim e Gattás (2007) analisam a interdisciplinaridade como instrumento de uma 

prática que renega o fracionamento do conhecimento, devendo ser pensada como uma ideia, 

um método e um projeto elaborado a partir de uma vontade autêntica de colaboração, diálogo 

e abertura ao outro. Salientam, assim: 

 
 

Para nós, a interdisciplinaridade deve ser entendida como método, caracterizado pela 

intensidade das trocas entre profissionais e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto (de ensino, pesquisa etc.). Através das 

relações de interdependência e de conexões recíprocas – rompendo as fronteiras 

disciplinares – esse projeto deflue de base comum: a interação entre disciplinas 

(AMORIM; GATTÁS, 2007, p. 83). 

 

 

  Minayo (1994a) atribui a pulverização do saber em compartimentos cada vez mais 

limitados ao pensamento positivista como responsável pelo isolamento progressivo das 

disciplinas, o que levou os cientistas à perda do significado de uma causa comum a ser 

partilhada, e, principalmente, à perda do sentido da vida e da verdade universal.  

   Afirma, então, a autora:  
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A cooperação interdisciplinar manteria atitudes críticas fundamentais, de um lado, 

em relação á racionalidade técnica, instrumental e à ideologia tecnocrática; de outro, 

em relação á tentativa de colonização do mundo vital pela ciência e pelas 

tecnologias sofisticadas e à ideologia funcionalista que as justifica (MINAYO, 

1994a, p. 58).  

 

 

  Considerando a triangulação saúde-doença-cuidado como um processo de natureza 

biológica, social, psicológica e cultural, constata-se ser imprescindível um trabalho 

interdisciplinar em diferentes níveis, por diferentes disciplinas, com abordagens diversas.  

  Para Minayo (1994a), a lógica instrumental que norteia o trabalho em saúde de 

cunho organicista e com apoio na fisiopatologia para o diagnóstico, poderá obter como 

resultado a restauração biológica. Entretanto, a experiência existencial vivida pelo 

adoecimento requer dos profissionais de saúde refletir sobre formas de cuidado que sejam 

construídas no diálogo interdisciplinar, que contemple trocas de conhecimentos técnico-

científicos para uma construção solidária do cuidar (ROCHA; ALMEIDA, 2000). 

 

2.2 A MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE E O SUS EM NITERÓI: 

CONTEXTUALIZANDO EXPERIÊNCIAS DE ARTICULAÇÃO ENTRE 

UNIVERSIDADE, SERVIÇO E SOCIEDADE  

 

  Na década de 1970, Niterói contava com uma rede estadual de serviços de saúde, 

uma rede vinculada à Previdência Social e um Hospital Universitário. Cabia à Prefeitura 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a função de administrar cemitérios 

municipais, capelas, serviços funerários e, eventualmente, desenvolver ações de saúde pública 

através de campanhas (TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988).  

   A transformação da realidade sanitária de Niterói teve início na gestão de Hugo 

Coelho Barbosa Tomassini na Secretária Municipal de Saúde de Niterói (SMS) no período de 

1977 a 1980. Junto à SMS e Secretaria de Promoção Social de Niterói participavam 

professores envolvidos no projeto saúde comunitária, vinculados ao Departamento de 

Medicina Preventiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense- 

UFF. 

   A esse respeito, citamos, a seguir, um depoimento de Tomassini que ilustra esse 

momento político: 
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[...] O Reitor Manuel Barreto Neto, conhecendo nosso trabalho na Vila Ipiranga, 

levou meu nome ao prefeito eleito. Assim começa uma história em Niterói em que a 

universidade passa a ter um papel importante. Embora a universidade fosse 

politicamente antagônica à oposição, existiam nela diferentes modos de pensar. Nós 

tínhamos um pensamento de esquerda e já trabalhávamos com a comunidade local. 

Isso vai dar origem ao nosso trabalho na Secretaria (BRASIL, 2007, p. 81). 

 

 

  Nesse sentido, Gilson Cantarino O’ Duyer relembra: “Tomassini tira a SMS de 

Niterói do campo de administradora de cemitérios e cria, efetivamente, um sistema de saúde 

local que, depois, vai fortalecendo com a VIII Conferência, com o SUDS e com o SUS.” 

(BRASIL, 2007, p. 81). 

  A gestão de Hugo Tomassini aglutinou representantes de entidades comunitárias e 

instituições comprometidas com a municipalização da saúde e redemocratização do país, 

promovendo, na gestão da saúde do município, a introdução de novos atores sociais: a 

universidade e os movimentos populares.  

 

 
Quando comecei a montar a Secretaria recorri a UERJ e a UFF para compor a 

equipe de trabalho. Convoquei todos os técnicos da Secretaria que existiam (eram 

poucos), mais a secretária e os motoristas, os médicos (eram poucos também, os que 

existiam eram do Estado) e começamos a percorrer Niterói. Trabalhávamos com as 

Associações de Moradores e as lideranças locais discutindo as necessidades dos 

bairros (BRASIL, 2007, p. 82-83).  

 

 

[...] Com isso pudemos fazer um diagnóstico da saúde e foi possível elaborar o plano 

de trabalho da Secretaria. Foi o primeiro plano de saúde que a cidade teve. A 

preocupação era implantar logo uma rede de saúde local para dar assistência à 

população (Ibid., p. 82-83).  

 

 

  À Secretaria Municipal de Saúde coube um novo desenho organizacional para a 

saúde, assegurando a participação social na qualificação da atenção à saúde no município. 

  A estrutura organizacional da Secretaria compreendeu, no seu nível central, a 

inclusão de dois setores: o de planejamento e o de coordenação das unidades básicas de saúde. 

Relembra Hugo Tomassini:  

 

 
O nível central da secretaria era bastante enxuto, basicamente formado pelo pessoal 

da UFF e da UERJ. [...] os profissionais da rede vinham fundamentalmente da UFF: 

médicos, enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais, porque a Secretaria não era 

só uma secretaria de saúde; era uma Secretaria de Saúde e Promoção Social 

(BRASIL, 2007, p. 83). 

 

 

  A concretização do diagnóstico de saúde de Niterói subsidiou a elaboração do 

primeiro planejamento da gestão municipal da saúde de Niterói, sob a denominação de 
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“Plano de ações de saúde 1977-1980”, referenciado nos princípios da medicina comunitária e 

nas propostas anunciadas pela VI Conferência Nacional de Saúde (1976), tendo como seu 

eixo principal a criação de uma rede de unidades voltadas para a atenção primária à saúde.  

  Explicita Tomassini:  

 

 
O plano se caracterizava, fundamentalmente, pela implantação de uma rede básica 

de saúde em toda a cidade, especialmente na periferia do município, constituída por 

dezesseis unidades de saúde. [...] o modelo de atenção foi o da medicina integral, 

[...] nossa rede foi formada por unidades de atenção primária á saúde. Montamos 

dezesseis unidades, paulatinamente, cobrindo todo o município de Niterói (BRASIL, 

2007, p. 84). 

 

 

  Em relação à constituição das equipes multiprofissionais de saúde das unidades 

básicas implantadas, Tomassini relembra no seu depoimento:  

 

 
[...] Para formarmos aquilo que considerávamos pessoal básico do trabalho, que 

eram os auxiliares, os agentes de saúde, buscamos uma articulação com as 

associações dos moradores e lideranças locais dos diversos bairros da cidade. [...] a 

equipe de técnicos da Secretaria ia a reuniões articuladas pela associação de 

moradores para expor nossas propostas. Daí nasciam os cursos de preparação das 

pessoas do bairro para atuarem como agentes de saúde. Esses cursos eram 

conduzidos por pessoal nosso da equipe central, com enfermeira da Secretaria. [...] 

Não havia médico clínico geral nas unidades de saúde porque a universidade não 

estava formando esse profissional. Trabalhávamos com três profissionais de nível 

superior: gineco-obstetra, pediatra e clínico. Tínhamos também a enfermeira e 

pessoal auxiliar, a quem delegávamos muitas funções (BRASIL, 2007, p. 84-85). 

 

 

  A articulação da Secretaria Municipal de Saúde com setores da UFF representou um 

fator significativo na construção dos serviços locais de saúde no município, como destaca 

Tomassini: 

 

 
[...] O nosso departamento, o Departamento de Medicina Preventiva, já discutia o 

perfil do profissional que estávamos formando e para que realidade o estávamos 

formando. Essa discussão, que durou dez a doze anos, fundou as bases para a 

mudança de currículo de Medicina na UFF (BRASIL, 2007, p. 86). 

 

 

[...] O que vejo de positivo, pessoalmente, foi que consegui formar uma escola de 

gente. O que caracteriza, hoje, a UFF? Ela é, fundamentalmente, talvez, das escolas 

médicas do Rio de Janeiro, aquela em que a parte prática é muito maior, o trabalho 

de campo é seu principal eixo e não a questão teórica (Ibid., p. 86).  
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  No final dos anos 70, houve um retrocesso na Secretaria Municipal de Saúde de 

Niterói: as propostas em execução foram inviabilizadas em 1979, quando ocorreu a demissão 

de secretários municipais ligados a posições progressistas, incluindo-se Tomassini, que relata:  

 

 
Voltei para a universidade e comecei a trabalhar na reformulação do currículo, que 

leva quinze anos para ser aceita. Quando Gilson [O’Dwyer] assume a secretaria de 

saúde, o relacionamento entre a universidade e a secretaria fica mais fácil. [...] E 

nosso grupo egresso da Secretaria, vai depois para o Projeto Niterói. (BRASIL, 

2007, p. 86). 

 

 

  O’Dwyer destaca, em seu depoimento, a influência do trabalho desenvolvido na 

Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, no currículo da Medicina da UFF e no Projeto 

Niterói:  

 

 

O Projeto Niterói surge dentro de um acordo entre a Secretaria Municipal de Saúde, 

a Universidade, o INAMPS e a Secretaria de Estado de Saúde. Ele se 

institucionaliza em dezembro de 1982. [...] A própria reforma curricular começa por 

iniciativa de um grupo de trabalho do Projeto Niterói e alcança seu sucesso quando o 

representante desse grupo se torna diretor da Faculdade de Medicina da UFF e eu, 

Secretário de Saúde de Niterói. [...] o Projeto Niterói passa pela institucionalização 

com a questão das AIS.   [...] depois o INAMPS passa a ser um ator importante, até 

porque teve o poder de repasse financeiro do Projeto que termina exatamente em 

1989, após a Lei Orgânica de Saúde. Não tinha mais por que existir. Surgiu então, o 

Conselho Municipal de Saúde (BRASIL, 2007, p. 87). 

 

 

  Em 1986, por ocasião da 8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS), Niterói 

encontrava-se mobilizada por intensas discussões sobre as bandeiras da reforma sanitária, 

através das estratégias das Ações Integradas de Saúde (AIS) e do Sistema Único e 

Descentralizado de Saúde (SUDS), para a implantação do Sistema Único de Saúde mais 

amadurecido, capaz de propor, em 1988, a municipalização radical dos serviços de saúde em 

seu território (SERRA, 1998).   

  A importância da gestão de Tomassini é ressaltada em depoimento apresentado por 

O’Dwyer, apontando-a como responsável por iniciar, no município de Niterói, uma rede de 

serviços locais de saúde, o que gerou as condições de uma efetiva mudança da realidade 

sanitária local: 

 

 
Tomassini montou uma estrutura modelo de organização de sistema, que foi 

fundamental, caracterizada por uma regionalização do sistema. Aquilo que foi 

montado na secretaria de saúde como estrutura de rede de organização de serviços 

ficou. O que houve depois foi a incorporação das unidades estaduais em outro 

momento. Hoje, as unidades que Tomassini implantou, que eram unidades de 
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clínicas básicas, viraram centros policlínicos, transformaram-se em centros 

policlínicos de referência de médicos de família (BRASIL, 2007, p. 87).  

 

 

Os movimentos desencadeados na década de 70 em vários locais do país 

contribuíram para a construção das bases conceituais que sustentaram o projeto da 

reforma sanitária brasileira e estabeleceram os princípios norteadores do SUS. 

Revelam ainda o envolvimento dos departamentos de medicina preventiva nas 

universidades brasileiras, tendo como objetivo a mudança na realidade sanitária e 

política do país, a valorização de uma proposta de medicina comunitária e sua 

institucionalização nas secretarias municipais de saúde (Ibid., 2007, p. 89). 

 

 

   Em 1980, o município de Niterói passou, então, a contar com cinco Unidades 

Municipais de Saúde (UMS). 

 

 
[...] Novas UMS foram sendo construídas, mas a indicação das chefias passou a ter 

cunho político e o trabalho, como um todo, passou a ter um caráter mais 

assistencialista, com maior ênfase aos pronto-atendimentos e política de suas chefias 

(TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988, p. 50). 

 

 

  Em 1981, surge na cidade de Niterói, o Programa de Integração Docente-Assistencial 

em Saúde (PIDAS), com a participação de diferentes departamentos das Faculdades de 

Medicina, Enfermagem, Nutrição e Serviço Social da UFF. 

  Com a criação do Projeto Niterói, pioneiro no desenvolvimento das Ações Integradas 

de Saúde ao nível nacional, grupos interinstitucionais desenvolveram ações visando à 

municipalização dos serviços, gestão colegiada, universalização da atenção, sistema de 

referência e contra-referência, organização das bases de dados, análises epidemiológicas e o 

desenvolvimento de programas. 

  Em 1988, o PIDAS transforma-se em um programa amplo de capacitação, 

envolvendo toda a área de saúde e algumas escolas de outros centros. Esse programa 

possibilitou a construção de um grande projeto de extensão na UFF, contando com o 

financiamento do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

através do Índice Adicional de Valorização (IAV) por atividades extramurais em saúde. O 

Projeto Niterói representou um importante passo para a implantação do Sistema Unificado de 

Descentralização de Saúde, que, em Niterói, foi absorvido pelo Sistema Único de Saúde.  

  No ano de 1989, incrementa-se o processo de municipalização de Niterói, 

abrangendo progressivamente a estrutura estadual e a federal. É criada, também, uma 

fundação pública de saúde para gerir o SUS-Niterói, sendo implantados três distritos 

sanitários para coordenarem e desenvolverem o processo de construção de um novo modelo 

de assistência. Profissionais da Universidade se fazem representar na estrutura da Fundação 
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Municipal de Saúde, configurando-se o Distrito Sanitário Norte como uma Unidade docente-

assistencial. Ações de articulação ensino-serviço também são desenvolvidas em outros 

distritos. 

  De acordo com Silva Junior et al. (2006), movimentos e outras instâncias de 

participação popular mobilizam-se na construção do Conselho Municipal de Saúde. 

  Em 1991, é realizada em Niterói a I Conferência Municipal de Saúde (CMSN), cujo 

artigo 8º da seção I define como tema central “Saúde-Municipalização é o Caminho” 

subdividido nos seguintes itens:  

a) Sistema Único de Saúde – SUS; 

 

b) Financiamento do Sistema de Saúde; 

 

c) Política de recursos humanos; 

 

d) Política de Saúde no Município; 

 

e) Participação Popular e Conselho Municipal de Saúde. 

 

  A partir de então, Niterói dá início ao processo de municipalização, consolidando sua 

rede de assistência à saúde (MASCARENHAS; ALMEIDA, 2002), e “[...] incorporando as 

unidades estaduais e federais, gradativamente, até fevereiro de 1992. Para gerir todo esse 

processo foi criada a Fundação Municipal de Saúde (FMS) em Maio de 1991” (SERRA, 

1998, p. 57). 

  Após a implantação da FMS, estruturaram-se os Distritos Sanitários Centro-Sul, 

Norte e Leste e seus respectivos Conselhos Comunitários são estruturados, de acordo com [...] 

critérios sociais, regionais e da capacidade instalada do setor saúde (SERRA, 1998, p. 57).  

   Mascarenhas (2003, p. 61) tece considerações sobre a implantação do Programa 

Médico de Família de Niterói (PMFN) em 1992: 

 

 
[...] uma experiência inovadora, que busca a reorientação das ações de saúde em 

nível local, apoiada nas diretrizes do SUS (universalização, equidade, integralidade e 

participação social) e na reorganização da atenção básica. Busca contribuir para a 

reorientação do modelo local da atenção à saúde, ampliando a cobertura a áreas 

previamente desassistidas e rearticulando a hierarquização da rede, segundo níveis 

de atenção. 
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  O PMFN, juntamente com a Unidade Básica de Saúde (UBS), constitui, assim, a 

porta de entrada do usuário aos serviços de saúde no município (MASCARENHAS, 2003). 

   O Programa acima citado operacionaliza a ampliação do acesso ao sistema de saúde, 

atingindo comunidades de baixa renda (HUBNER; FRANCO, 2007).  Sua organização foi 

baseada em Grupos Básicos de Trabalho (GBT), de forma que cada GBT seguia a distribuição 

territorial das Policlínicas Regionais que atendessem á divisão político-administrativa de 

Niterói, de acordo com o fluxo viário, a cobertura dos serviços e o acesso dos usuários às 

unidades (NITERÓI
2
, 2009 apud MARIN, 2012). Um GBT era composto por coordenador, 

equipe multidisciplinar de supervisão e equipe básica, constituída por médicos- generalistas e 

auxiliares de enfermagem (HUBNER; FRANCO, 2007). 

  Em 2003, o PMFN assistia a população com serviços de imunização, assistência 

geral básica, de enfermagem, e, junto com as UBS e as Policlínicas Comunitárias, compunha 

a rede básica de saúde do município de Niterói (SÁ, 2003). 

  Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), no ano de 

2011, o município de Niterói passa a disponibilizar sete Policlínicas Comunitárias, duas 

Policlínicas de Especialidades, uma Policlínica Regional, dez Unidades Básicas de Saúde e 

trinta e quatro unidades de Saúde da Família (MARIN, 2012). 

 

2.3. O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA DA 

EEAAC – UFF 

 

2.3.1 Histórico da enfermagem de nível superior no Brasil e a contextualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais em Enfermagem- DCN/ENF 

 

A história da educação superior da enfermagem no Brasil tem sua origem no ano de 

1890, quando passou a existir a Escola de profissionais enfermeiros, para atuarem em 

hospícios, hospitais civis e militares, numa proposta eminentemente curativa, voltada para o 

atendimento de necessidades da população, em especial nas situações de urgência e 

emergência. 

                                                           
2
 NITERÓI. Prefeitura Municipal. Secretaria de Saúde. Fundação Municipal de Saúde. Niterói implantará o 

“dentista de família” da rede básica de saúde. Disponível em: 

<http://www.niterói.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=122:niteroi-implantara-o-

dentista-de-saude-na-rede-basica-de-saude>. Acesso em: maio 2011. 
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Entretanto, não havia, até então, uma assistência que atendesse aos padrões da 

enfermagem considerada moderna e preconizada desde o ano de 1860, pela enfermeira 

londrina, Florence Nightingale. Essa estudiosa defendia o investimento, por parte do Estado, 

na saúde da população, o que, para ela, deveria exigir dos profissionais de enfermagem uma 

formação qualificada (FERNANDES, 2012).  

No ano de 1923, por meio do decreto de nº 16.300/23, foi regulamentado o currículo 

da 1ª Escola de enfermagem moderna do Brasil, nos moldes nightingalianos.  

  Na cidade do Rio de Janeiro, foi criada a Escola Anna Nery, com formação inspirada 

no modelo anglo-americano e tendo como objetivos formar enfermeiras para a melhoria das 

condições sanitárias e para o enfrentamento de epidemias que assolavam nossa capital 

federativa à época. Naquele período histórico, passaram a ser registrados os primeiros 

movimentos de uma política de saúde como atribuição principal do governo (FERNANDES, 

2012). 

No ano de 1926, foi criada a primeira entidade de classe da enfermagem, a atual 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), que passou, ao longo do tempo, a  ter 

importância decisiva nos rumos do ensino da enfermagem no Brasil. 

A Escola Anna Nery funcionou, nos anos 30 e 40, como o padrão oficial para o país, 

e por ser exclusivamente feminina, contribuiu para a profissionalização de mulheres 

(BAPTISTA; BARREIRA, 2006). 

O perfil da enfermagem identificou-se, no decorrer de várias décadas, como uma 

extensão do papel tradicional da mulher, caracterizando-se como “um campo de práticas e de 

saberes, sem grandes preocupações teóricas” (ALMEIDA; BARREIRA
3
, 2000 apud 

BAPTISTA; BARREIRA, 2006, p. 412).  

No ano de 1968, a partir do Parecer CFE nº 163/72, é estabelecido o Currículo 

Mínimo de Graduação em Enfermagem. O Curso de Licenciatura passa a desenvolver-se 

paralelo ao curso de Graduação, configurando-se como uma exigência para os docentes dos 

cursos médios de enfermagem. O Curso de Licenciatura capacitava o professor somente para 

a atuação no ensino de 1º e 2º graus na área de enfermagem, não o autorizando a atuar como 

professor universitário.  

                                                           
3
 ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de; BARREIRA, Ieda de Alencar. Os estudos de pós-graduação em 

enfermagem na América Latina: sua inserção na comunidade científica. In: SENNA, R. (Org.). Educatión de 

enfermeria en America Latina. Bogotá: Universidad Nacional de América Latina, 2000. p. 129-145.   
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Baptista e Barreira (2006) apontam a importância da Lei 775/49, que regulamentou o 

ensino da enfermagem em todo o território nacional, tornando obrigatório o vínculo das 

escolas a um Centro Universitário ou a uma Faculdade de Medicina. Tal legislação criou 

também o curso de auxiliar de enfermagem e determinou um auxílio federal às escolas 

oficialmente reconhecidas, fato que impulsionou a profissão.  

Não temos, no Brasil, um curso regulamentado para a formação de professores de 

nível superior. Por regulamentação legal, as universidades brasileiras devem ter, no seu 

quadro docente, o mínimo de 30% de titulados em curso de pós-graduação stricto sensu e a 

docência em 1º e 2º graus deve ter formação em licenciatura (BARBOSA; VIANA, 2008).   

No ano de 1932, foi criada a revista atualmente intitulada Revista Brasileira de 

Enfermagem (REBEn), instrumento de divulgação da incipiente produção cientifica da 

enfermagem brasileira. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no ano de 1961 (LDB/61) 

determinou a exigência do curso secundário completo para o ingresso em qualquer instituição 

de nível superior, demandando da enfermagem uma formação e carreira universitária. Dessa 

forma, muitas escolas foram direcionadas para a formação de auxiliares de enfermagem 

(BAPTISTA; BARREIRA, 2006).  

Entretanto, não temos, no Brasil, até os dias atuais, um curso regulamentado para a 

formação de professores de nível superior. Por determinação legal, as universidades 

brasileiras devem ter, no seu quadro docente, o mínimo de 30% de titulados em curso de pós-

graduação stricto sensu e a para a docência em 1º e 2º graus, exige-se ter formação em 

licenciatura (BARBOSA; VIANA, 2008).   

No ano de 1962, o Parecer n. 271/62 determinou a menor duração do curso de 

enfermagem, passando de quatro para três anos e introduzindo especializações de caráter 

optativo no 4º ano do curso. Como modificação adicional, foi eliminada, do currículo mínimo, 

a disciplina de enfermagem em saúde coletiva, passando-se a incentivar a especialização 

precoce dos discentes (FERNANDES, 2012). 

A partir de 1954, observou-se um acentuado crescimento das universidades no 

Brasil, com a inserção das escolas de enfermagem no mundo universitário, exigindo da 

carreira uma postura mais propriamente acadêmica e fundamentação científica nas suas 

investigações (BAPTISTA; BARREIRA, 2006). 

Apesar do questionamento feito pelos enfermeiros integrantes da ABEn em relação à 

determinações do Conselho Federal de Enfermagem(CFE) acerca do currículo adotado, tal 

configuração para a graduação desse curso persistiu até a segunda metade da década de 60. 
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Com a Reforma Universitária, estabelecida pela Lei 5540/68, as escolas de 

enfermagem, incorporadas aos Centros de Ciências da Saúde, ou Biomédicos, passaram a ter 

seu reconhecimento como área de saber. A Reforma determinou que o corpo docente das 

escolas de enfermagem passasse a ter, na sua maioria, enfermeiros, que envidaram esforços 

para obter o grau de mestres. Com a instituição da pós-graduação stricto sensu, a produção 

científica pela enfermagem passou a se fazer presente, proporcionando a inserção de 

professores- enfermeiros na comunidade nacional de pesquisadores. Aquele período histórico 

coincidiu com uma grande mobilização estudantil dentro da universidade brasileira 

(BAPTISTA; BARREIRA, 2006). 

Na década de 70, iniciaram-se, na enfermagem brasileira, debates acerca dos 

inconvenientes das habilitações específicas do curso de graduação, entendidos como “pré-

especializações” por diversos estudiosos. Foram enfocadas a importância da iniciação dos 

estudantes na prática da pesquisa e a articulação entre os níveis de graduação e de pós-

graduação. Naquele período, a enfermagem passa a atuar junto ao CNPq e Capes, mas 

somente nos anos 80 insere-se nesses órgãos com o status de área de conhecimento 

(BAPTISTA; BARREIRA, 2006). 

Em 1972, foi criada, na Escola de Enfermagem Anna Nery - Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), o primeiro curso de Mestrado do Brasil e na década de 80, na mesma 

instituição, implanta-se o curso de Doutorado. Na atualidade, dos cursos stricto sensu, 97,5% 

são oferecidos por universidades públicas (BARBOSA; VIANA, 2008).   

Ainda nos anos 70, lideranças no campo da enfermagem no Brasil, em atendimento 

às diretrizes preconizadas pelo Plano Decenal de Saúde para as Américas (1972), empenham-

se em aumentar o número de enfermeiros no país. Para tanto, o Departamento de Assuntos 

Universitários do Ministério da Educação e Cultura (DAU/MEC) lançou um programa de 

expansão dos cursos de enfermagem. Como resultado de tais ações, são criados no Brasil, a 

partir de determinação do DAU/MEC, durante os anos 70 até os meados dos anos 80, trinta e 

seis cursos superiores de enfermagem, sendo 67% públicos e 33% particulares (BAPTISTA; 

BARREIRA, 2006). 

No ano de 1976, por determinação do governo federal, implantou-se o Programa de 

Crédito Educativo (CREDUC), tendo como objetivo o financiamento de vagas em instituições 

privadas, mediante o pagamento do empréstimo, que seria quitado pelo estudante, após 

concluída a graduação.    

Durante o governo de José Sarney (1986-1989), foi promulgada uma nova 

Constituição, defensora do “ensino livre à iniciativa privada”, cuja avaliação de qualidade 
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deveria ser realizada pelo poder público. O mesmo documento oficial incluiu, ainda, um 

artigo que destinava recursos públicos para instituições educacionais privadas ditas sem fins 

lucrativos. 

  Nesse momento, a Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn Nacional, 

juntamente com representantes docentes e discentes dos cursos de graduação em enfermagem 

e enfermeiros dos serviços de saúde,  apresentou propostas cujo objetivo seria a  elaboração 

de  mudanças e  a adequações na graduação em foco, culminando com a formalização de um 

novo currículo mínimo, por meio do Parecer/CFE nº 314/94, que foi regulamentado pela 

Portaria MEC nº 1721/94. 

Apesar das escolas de enfermagem ainda se encontrarem em fase de adaptação ao 

novo currículo, foi promulgada, no ano de 1996, a Lei de diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, que extinguiu os currículos mínimos dos cursos de graduação e estabeleceu 

as diretrizes curriculares para nortearem a formação superior (FAUSTINO; EGRY, 2002).   

Em função do agravamento da crise econômica no Brasil nos anos de 1989 e 1990 e 

do esgotamento do modelo desenvolvimentista brasileiro, passaram a predominar no país 

propostas governamentais dentro de um modelo neoliberal. O Estado não mais responderia 

pela regulação da economia como um todo e a regulação da relação capital- trabalho passaria 

a ser norteada pelo “livre jogo do mercado”, procedimento que oportunizou as propostas de 

privatização das empresas estatais. 

 Guiando-se exatamente por esse modelo neoliberal, o governo de Fernando Collor 

(1990-1992) propôs cortar os gastos públicos e viabilizou uma Reforma Constitucional, 

introduzindo o ensino pago (BAPTISTA; BARREIRA, 2006). 

Ainda sob a perspectiva da política neoliberal do governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), é criada a nova Lei de Diretrizes e Bases, no ano de 1996 (LDB/96), 

que propiciou a expansão do ensino superior privado, ao conferir às Instituições de Ensino 

Superior maior autonomia na definição dos seus currículos, adaptando-se às demandas 

sociais. A graduação passou, então, a se caracterizar como uma etapa inicial de um processo 

de educação permanente.   

No ano de 1999, foi criado no Brasil o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior - FIES, em continuidade ao Creduc, com o intuito de manter os incentivos ao 

setor privado, indicado pelo governo como a solução para a expansão do ensino superior no 

país, tendo em vista a carência de recursos públicos. Surgem, então, naquele governo, cento e 

setenta e uns cursos superiores de enfermagem, com 88% privados e somente 12% públicos 

(BAPTISTA; BARREIRA, 2006). 
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Novas diretrizes e bases da educação nacional passam a determinar mudanças na 

educação brasileira, destacando-se entre elas a reestruturação dos cursos de graduação, a 

extinção dos currículos mínimos e a adoção das diretrizes curriculares específicas para cada 

curso.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9394/96, em seu 

Artigo 53, delega ao Ministério da Educação (MEC), por meio das comissões de Especialistas 

do ensino de graduação, a prerrogativa de fixar os currículos dos seus cursos e programas e 

estabelecer propostas de Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Considerando não só o conteúdo apresentado pela LDB, mas também o momento de 

transição vivenciado pelo país, a ABEn mobilizou-se para concretizar a redefinição do 

processo de formação dos enfermeiros. Nesse sentido, determinou-se a colaborar para a 

viabilização e desenvolvimento de competências e habilidades que ultrapassem o simples 

domínio dos saberes disciplinares, visando à construção de projetos pedagógicos que, além do 

atendimento à organização curricular, priorizassem formar profissionais e cidadãos 

competentes, na perspectiva técnica e política, e aptos para atuarem nos cenários diversos da 

prática profissional, como protagonistas do desenvolvimento social do país.  

A partir da sua criação, no ano de 1926, e por meio de discussões elaboradas durante 

seminários nacionais realizados regularmente no país, a ABEn passa a se configurar como 

entidade representativa dos enfermeiros (VALE; FERNANDES, 2006).  

Durante a conferência de abertura do 13º Seminário Nacional de Diretrizes em 

Enfermagem (SENADEn), em agosto de 2012, foram expostos alguns dos princípios 

fundamentais da LDB (BRASIL, 2013), destacados a seguir: 

 Assegurar autonomia às Instituições de Educação Superior (IES) para a adoção 

de diretrizes curriculares adequadas ao perfil epidemiológico e social da 

comunidade local; 

 

 Indicar tópicos, campos de estudo e experiências diversas de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos; 

 

 Evitar o prolongamento desnecessário dos cursos de graduação; 

 

 Estimular as práticas independentes de estudo e a progressiva autonomia 

intelectual e profissional do discente; 

 

 Fortalecer a articulação entre a teoria e a prática, no incentivo ao aluno, pela 

pesquisa individual e coletiva, assim como, da sua participação nos estágios e em 

atividades de extensão universitária; 
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 Orientar a condução de avaliações periódicas, por meio de instrumentos que 

demonstrem o desenvolvimento das atividades didáticas. 

 

Durante o evento acima citado, e na contextualização e discussão em torno das Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e das Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Enfermagem- Resolução CVE/CES nº 3 de 07/11/2001, foi 

apontado, como obstáculo à consolidação dos princípios da LDB, a predominância de uma 

política neoliberal, presente a partir da década de 90, caracterizada pela priorização dos 

investimentos no mercado financeiro, em detrimento das conquistas sociais. 

Dados foram registrados, naquele evento científico, acerca do acirramento presente 

na política neoliberal do governo brasileiro, com uma lógica do mercado e da mínima 

participação do Estado.  

Concomitante a esse contexto histórico-social, inicia-se, na faculdade de 

enfermagem, um processo de reestruturação da formação dos profissionais de saúde, na 

perspectiva de um ensino voltado para uma formação “generalista”. 

A LDBEN-1996 trouxe, para as IES, a autonomia didático-científica para criar 

cursos e determinar os currículos dos seus cursos e programas, recomendando, a cada um 

desses cursos, a adoção das diretrizes curriculares que melhor atendessem ao perfil sócio-

epidemiológico da comunidade local assistida (FERNANDES, 2012). 

O 3º SENADEn - RJ, no ano de 1998, trouxe, como tema central, “As  diretrizes para 

a educação em enfermagem no contexto da LDB”  e argumentou, como o perfil delineado 

para o futuro profissional de enfermagem, um “profissional generalista, crítico e reflexivo, 

com competência técnico-científica, ético-política, social e educativa” (FERNANDES, 2012, 

p. 46). 

  As diretrizes curriculares definidas pelo MEC propõem, no seu item denominado 

“competências e habilidades”, as quatro áreas de formação, a saber: formação de bacharéis, 

docentes, formação aplicada ao profissional e a formação de pesquisadores. 

Com essa configuração, de caráter técnico, dicotomizador e disciplinador na 

formação dos profissionais em saúde do nível superior, as diretrizes curriculares passam a 

incentivar, na opinião de diversos estudiosos, a especialização precoce. 

Para os críticos da proposta apresentada, uma cisão é estabelecida entre a formação 

docente, a pesquisa e a assistência em saúde. Dentro dessa conformação curricular, é atribuída 

à pesquisa uma condição de especialidade. 
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Iniciam-se, a partir do ano de 1998, divergências entre o modelo proposto pela 

Comissão de Especialistas de Ensino de Enfermagem da Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério da Educação (CEEEnf) e a proposta defendida pela ABEn, que enfatiza, como o 

perfil do egresso da enfermagem, um profissional de saúde com formação generalista, o mais 

identificado possível com o modelo preconizado pelo SUS, contrapondo-se, dessa forma, à 

argumentação de especializações precoces para os discentes universitários.  

Para a ABEn, os conteúdos voltados para a formação do aluno deveriam relacionar-

se com as áreas fundamentais da formação em saúde, privilegiando os aspectos biológicos, 

sociais, assistenciais e do ensino na enfermagem. 

Eventos científicos ocorridos no campo da enfermagem, ao final da década de 1990, 

expressaram uma contundente crítica ao denominado “modelo de enquadramento” das 

diretrizes curriculares. Tais críticas apontavam, entre outras questões, a impossibilidade, por 

parte das IES, da implantação do seu próprio Programa Político-Pedagógico (PPP), como 

também o impedimento à formação integral do futuro profissional de enfermagem, tendo em 

vista sua especialização precoce. Dessa forma, estabeleceu-se uma concepção fragmentada do 

processo ensino-aprendizagem. 

Em outubro 1999, no 51º Congresso Brasileiro de Enfermagem e 10º Congresso pan-

americano de Enfermaria, no estado de Santa Catarina- Brasil -, foi elaborada a “Carta de 

Florianópolis”, que defendia, como perfil do egresso, um “profissional capaz de conhecer e 

intervir sobre os problemas / situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

biopsicossociais dos seus determinantes” (FERNANDES, 2012, p. 55). 

O parecer do CNE/CES nº 1133 DE 07/08/2001 apresenta, na sua essência, 

documentos referenciais que abarcam a concepção de saúde, os princípios e as diretrizes do 

SUS, o objeto e objetivos das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em saúde, com o 

reforço pontual para a necessidade de articulação entre a educação superior e a saúde, 

enfatizando inclusive a formação geral e específica dos egressos e profissionais da saúde. 

Também foi alvo de argumentações e da ênfase para a promoção, prevenção e reabilitação da 

saúde. 

O esforço conjunto de profissionais e estudiosos vinculados ao SENADEn- RJ, à 

Carta de Natal, à Carta da Bahia, à Carta de Florianópolis e à Comissão de especialistas de 

ensino em enfermagem, culminou com a aprovação, pelo CNE, por meio da Resolução 

CNE/CES Nº 3 de 07/11/2001, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem. 
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Nas exposições ocorridas durante o 13º SENADEn,  em 2012, foi ressaltado que  

novas DCNs em enfermagem deveriam  defender, no seu bojo, uma formação generalista para 

os profissionais de enfermagem, em substituição ao modelo biomédico prevalente no nosso 

país, norteado por uma concepção biologicista, curativa, baseado em especializações diversas 

e centrado no espaço hospitalar.Tais diretrizes propunham comprometer-se com a 

resolutividade das ações voltadas para a saúde. 

Entre as competências e habilidades preconizadas pelas novas diretrizes, destacam-se 

a ênfase para a educação permanente dos profissionais de saúde e a garantia da integralidade 

na atenção aos usuários do SUS. 

A formação por competências passa a ser o enfoque principal a ser desenvolvido pelo 

corpo docente junto aos alunos da enfermagem, o que implica a necessidade de incentivá-los 

na sua capacidade tácita de sujeitos ativos da aprendizagem, como também no seu potencial 

reflexivo e crítico sobre o “aprender a aprender”, percebendo no professor uma fonte de 

motivação e facilitação no processo de crescimento profissional e subjetivo. 

Tal formação, construída a partir da produção, transmissão e trocas de 

conhecimentos científicos e culturais, inseridos numa realidade concreta, passou a apresentar 

como seu principal pilar, a práxis do cuidado.  

Os eixos temáticos preconizados pelas diretrizes devem contemplar a três áreas 

básicas, a saber: as ciências humanas e sociais, as ciências biológicas e da saúde e as ciências 

da enfermagem. 

No tocante às ciências da enfermagem, deverão estar inseridos, na grade curricular, 

os fundamentos de enfermagem, a assistência e o ensino de enfermagem, acrescidos das 

atividades complementares e do estágio curricular supervisionado, o qual deve acontecer nos 

dois últimos semestres do curso, tendo como cenários os ambulatórios da rede básica, os 

hospitais gerais e especializados e a integração com a comunidade assistida. 

Como parâmetros gerais para a elaboração e implementação dos projetos 

pedagógicos, as DCN/ENF defendem a construção coletiva, a valorização da formação 

integral, a interdisciplinaridade, a supremacia da formação sobre a informação, a articulação 

entre a teoria e a prática, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e a 

diversificação dos campos de aprendizagem, tendo como suporte principal as metodologias 

ativas. 

Em resposta às orientações das novas diretrizes, cada curso deve construir- 

coletivamente- seu programa pedagógico, tendo como arcabouço teórico os princípios do 
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SUS, a cidadania, a ética, a epidemiologia e o processo saúde - doença e sua implicação no 

cuidado. 

A partir do Parecer Nº CNE/CES 108, aprovado em 07/05/2003, passa a ser 

fundamental, “assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da 

carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na 

especificação das unidades de estudos a serem ministradas” (BRASIL, 2003, p. 7). 

A carga horária mínima de 4000h é apontada como ideal pela Resolução CNE/CES 

Nº 04, de 06/04/2009 e os 10 semestres letivos deverão ser integralizados no período de cinco 

anos. 

Considerando que os Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem representam espaços voltados para o aprofundamento de reflexões e discussões 

acerca das políticas e propostas relativas à educação na enfermagem, pesquisadores presentes 

ao encontro ocorrido no ano de 2012 permitiram-se problematizar a adoção, pelas escolas e 

cursos de enfermagem da atualidade, temas que dizem respeito aos seguintes tópicos:  

 Estão realmente acontecendo as mudanças na educação da enfermagem, em 

especial no seu comprometimento com uma formação em consonância com os 

preceitos e recomendações  contidos na reforma sanitária  brasileira e nas 

diretrizes preconizadas pelo SUS? 

 

 Houve mudança na formação dos enfermeiros após a publicação das DCN/ENF? 

 

 Quais os avanços e dificuldades encontradas, até o momento, e que perspectivas 

podemos ter para conquistas reais na formação dos enfermeiros? 

 

 Como vem sendo acompanhado o processo de formação da enfermagem a partir 

da adequação dos cursos de graduação após 10 anos de implementação das 

DCN/ENF? 

 

Exposições registradas durante o 13º SENADEn (2012), demonstraram, a partir  de 

dados  obtidos por meio de fontes científicas informatizadas (Biblioteca Virtual em Saúde, 

SciELO e LILACS), publicações com o tema “Diretrizes Curriculares na Enfermagem” e com 

as principais temáticas, abordadas a seguir: 

 

- A construção e a implementação de Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) 

inovadores; 

 

- A implementação de metodologias ativas; 
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- A implementação de currículos integrados; 

 

- A implementação da integração teoria/ prática; 

 

- A implementação de atividades interdisciplinares; 

 

- A integração ensino-serviço; 

 

Na visão de estudiosos, tais produções científicas mostraram avanços em alguns 

aspectos, tais como: 

- Tornar o processo de formação mais próximo das necessidades de saúde; 

 

- Mudança de uma lógica disciplinar para uma outra que priorize os conjuntos 

interdisciplinares; 

 

- Construção de novas metodologias; 

 

- Incentivo à valorização da interface presente nas bases biológicas e sociais da 

atenção à saúde, promovida pela enfermagem; 

 

- Incentivo para a articulação entre a pesquisa, o ensino e a extensão; 

 

- Formação integrada ao mundo do trabalho; 

 

- Reorientação da formação dos enfermeiros. 

 

Nos últimos anos, pesquisas realizadas levantam questionamentos e 

problematizações pertinentes acerca das DCN/ENF, dentre as quais se destaca a seguinte 

questão: as DCN/ENF conseguiriam implementar um novo modelo de formação na 

enfermagem? 

O modelo de formação por competências traz consigo desafios para sua compreensão 

e implementação. Possui no seu bojo uma conotação subjetiva, que permite interpretações 

diversas e, por outro lado, é impregnado por um sentido funcionalista, vinculado à 

qualificação e produção direcionada para cada indivíduo, dentro de um sistema de 

organização do capital de trabalho, que tanto desvaloriza os movimentos coletivos e sociais. 

Outros estudos questionaram as DCN/ENF em relação à inserção dos estágios 

curriculares somente nos últimos dois semestres letivos, dissociados da formação teórica. Um 
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grupo de pesquisadores e de enfermeiros apontou alguns resultados, a partir de estudos em 

publicações científicas, citando entre eles: 

 A dificuldade presente na articulação e integração dos conhecimentos; 

 

 As barreiras existentes entre as diferentes áreas do saber da enfermagem; 

 

 A adesão inexpressiva dos professores e gestores às orientações das DNN/ENF; 

 

 A percepção do PPC, por parte de alguns professores, de que somente representa 

um documento teórico, sem possibilidade de efetuar mudanças; 

 

 Interpretações diversas sobre as concepções da formação generalista, reflexiva e 

crítica dos discentes da enfermagem, conforme orientações determinadas pelas 

DCN/ENF; 

 

 Dissociação entre a teoria e a prática na formação dos alunos; 

 

 Descompasso entre o PPC e o que é- efetivamente- ministrado no cotidiano dos 

cursos; 

 

 A não utilização de metodologias ativas de ensino;  

 

 A supervalorização avaliativa do discente, por meio de ferramentas tradicionais 

de ensino - ex: provas/seminários, em detrimento da avaliação formativa 

(FERNANDES, 2012).  

 

Outros resultados encontrados a partir das publicações anteriormente citadas 

evidenciam limitações relativas à interação professor-aluno, situação na qual os professores 

conduzem sua prática de forma unilateral, não considerando os alunos como sujeitos no 

processo de ensino-aprendizagem, nem mesmo tentando articular seus próprios saberes com 

os conhecimentos tácitos dos discentes.   

Em decorrência de tais relações estarem ancoradas no antidiálogo, deixam de ser 

estimulados, nesse ambiente, a criticidade, a participação e a criatividade.   

No ano de 2012, os participantes do 13º SENADEn expõem, entre outros temas, os 

desafios a serem superados dez anos após a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

entre os quais  se destaca  a necessidade do deslocamento do processo de ensino, centrado no 

professor, para o espaço de aprendizagem direcionado ao aluno, sujeito ativo do seu próprio 

processo de formação. Além disso, levantou-se a questão da necessária superação do modelo 
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disciplinar, que deveria se voltar para uma práxis integrada do cuidado, com intuito de atingir 

uma visão pluralista e global das concepções do ensino.   

Finalmente, foi apontado, como elemento relevante, o grande desafio entre a teoria e 

a prática existente no campo da articulação da pesquisa com o ensino e a extensão, pois, 

somente a partir de uma formação centrada na práxis, torna-se possível que habilidades sejam 

desenvolvidas para produzirem conhecimentos próprios e inovadores. 

No governo Lula, iniciado em 2003, foi criado o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), que destina, por meio do MEC, verbas públicas para a iniciativa privada, 

objetivando possibilitar o acesso ao ensino superior a todas as camadas da população.  

Em relação aos cursos de enfermagem, no período de 2003 a 2005, foram criados 

cento e oitenta e três cursos superiores, dos quais 94% em instituições privadas e somente 6% 

vinculados ao governo (federal, estadual e municipal). É nesse sentido que Baptista e Barreira 

(2006), por meio de pesquisas, evidenciaram a insuficiência dos apoios institucionais 

direcionados para a produção do conhecimento no campo da enfermagem 

Em contrapartida, o surgimento de novas revistas especificas e a requalificação da 

Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), desde sua 1ª edição em 1932, de acordo com as 

exigências da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

representam um importante acontecimento para a valorização da produção científica em 

relação à enfermagem, ao que se soma a criação, em junho de 2006, do Comitê Assessor de 

Enfermagem, na estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), o que corrobora o reconhecimento, pela instituição, do conhecimento 

consolidado pelos pesquisadores no campo da enfermagem (BAPTISTA; BARREIRA, 2006). 

Após esse breve histórico do encaminhamento da relação entre a universidade e as 

políticas governamentais, tendo como foco o curso de enfermagem, podemos constatar 

pensamentos diferenciados que se confrontam no espaço acadêmico, e que apontam, 

certamente, as transformações em curso na sociedade brasileira contemporânea (BAPTISTA; 

BARREIRA, 2006).   

     De certa forma, parece ocorrer um conflito entre os princípios das instituições 

governamentais e os interesses de empresas particulares: de um lado, alguns pesquisadores 

defendem, como atribuição e compromisso da instituição, produzir os conhecimentos 

necessários para a formação de profissionais críticos e voltados para um projeto de identidade 

nacional; ao contrário, outros apontam para os interesses empresariais prioritários a serem 

investidos no ensino superior do país.  
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        Diante desse embate, o que podemos constatar, tendo em vista o Curso de 

Enfermagem, é que a ABEn vem representando um lócus primário de discussão e proposições 

no campo da formação do profissional de enfermagem (BAPTISTA; BARREIRA, 2006).   

 

2.3.2 O Curso de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva da EEAAC-UFF: A 

interdisciplinaridade como atitude para o cuidado integral 

 

 Considerando minha identidade e interesse pelo acesso e aprimoramento dos saberes 

específicos do amplo campo relativo às ciências da saúde, optei por enfocar o Curso de 

Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva, objetivando discutir como, na teoria e na 

prática, a interdisciplinaridade vem sendo implementada nesse curso de pós-graduação.  

 Nunes (1994) identifica a segunda metade dos anos 1950 como a emergência da 

Saúde Coletiva na América Latina, diferenciando-se, na sua trajetória, entre os diversos 

países. 

No final da década de 1960 e na década de 1970, movimentos pela democratização 

acontecem na América Latina e, nesse cenário, o campo da saúde coletiva começa a ser 

traçado.   

No Brasil, a década de 1970 representou o marco histórico da Saúde Coletiva, 

diferenciando-se dos movimentos relativos à saúde que a antecederam, por defender a 

determinação social da saúde e de suas práticas como seus principais pressupostos teóricos e 

pela crítica dirigida às abordagens reducionistas presentes nas políticas de saúde hegemônicas 

daquela época, que favoreciam o setor privado, priorizando o acúmulo de capital, em 

detrimento das reais necessidades de saúde da população (UCHÔA, 2000).  As instituições 

representantes desse campo científico engajam-se, então, na produção de conhecimentos 

apresentados como novos.  

 A saúde coletiva é considerada por diversos autores como um movimento ideológico 

em aberto e como um campo científico. No Brasil, essa área do conhecimento contribuiu 

decisivamente para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) e para enriquecer a 

compreensão sobre os determinantes do processo de saúde e doença (CAMPOS, 2000). 

 Entre outros dilemas levantados por especialistas, esse autor questiona se a produção 

social da saúde, elemento diretamente vinculado a esta área, seria oposta ou complementar à 

história natural do processo saúde e doença, adotado pela clínica, como um modelo 

explicativo (CAMPOS, 2000).  
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 Na atualidade, constata-se, na ciência, a inevitável existência de certa sobreposição 

de limites entre as disciplinas. Grande parte dos campos dos saberes passa a ser, portanto, 

interdisciplinar e multiprofissional, apontando-se, portanto, para a abertura necessária de 

todas as profissões e especialidades (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000). 

 Na visão dos pesquisadores Jairnilson S. Paim e Naomar de Almeida Filho, acima 

citados, a saúde é potencialmente produzida por atores diversos, destacando-se entre eles os 

médicos, os demais profissionais de saúde, o governo e a comunidade. 

 A saúde coletiva, como um marco conceitual, é construída e direcionada, tanto para o 

ensino, pesquisa, como para a extensão, tendo como seus principais pressupostos, a saber: 

 A saúde considerada como campo de saber e objeto de produção direcionado 

para a sociedade e influenciada pelos aspectos econômicos, político-ideológicos e 

culturais inseridos no seu contexto histórico; 

 

 As ações de saúde, desde a promoção, prevenção, até a reabilitação, representam 

uma prática social, trazendo consigo as influências presentes nos relacionamentos 

de grupos sociais. 

 

O objeto da saúde é construído nos limites do biológico e do social, sendo 

indispensável a investigação dos determinantes sociais no processo de produção das doenças. 

Considerando o caráter interdisciplinar desse objeto, sugere-se uma integração dos 

conhecimentos e a convergência de profissionais com formações diversas (PAIM; ALMEIDA 

FILHO, 2000).    

 O Curso de Residência da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - 

EEAAC-UFF teve sua origem oficial como curso de especialização, no ano de 1977 como 

consta no artigo 2º da Resolução nº 169 - 77 do Conselho Universitário - MEC/UFF 1977, 

sendo a primeira Residência de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. Por questões 

políticas, o Programa sofreu interrupção no ano de 1982. 

 Em 2004, a implementação do novo Plano Político Pedagógico na EEAAC – UFF, 

com vistas à articulação do ensino, pesquisa e extensão, favoreceu parcerias entre a Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF e outras instituições, destacando-se a rede 

básica e os campos de estágio teórico-práticos dos estudantes da Unidade citada. 

 Assim, no ano de 2008, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – 

UNIRIO – e a Universidade Federal Fluminense – UFF, por intermédio do Núcleo Estadual 

no Rio de Janeiro, celebraram um convênio de cooperação, para fins de implantação de um 

Programa de Residência em Enfermagem (Curso de Pós – Graduação em nível de 
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especialização, sob a forma de treinamento em serviço para enfermeiros, nos moldes de 

residência em saúde coletiva), instituída na forma da Lei nº 6.655 de 05 7 79.  

 A Residência em Enfermagem na área da Saúde Coletiva remete à perspectiva do 

paradigma sanitário ainda em construção, e que envolve os determinantes sociais da saúde e a 

visão integral e ecológica dos sujeitos e seus grupos sociais.  

 O projeto pedagógico do Curso de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva 

da UFF foi aprovado em todas as instâncias universitárias, apresentando, como objetivo geral, 

a formação de recursos humanos especializados, em consonância com o processo de 

orientação para as práticas de saúde no contexto do SUS, de acordo com seus princípios e                                                                                                                                                         

diretrizes, e para a atuação na atenção básica em saúde. Em relação aos seus objetivos 

específicos, cabe destacar a capacitação de profissionais de enfermagem para atuarem em 

diferentes cenários da Atenção Básica em Saúde, na compreensão da realidade social, 

cultural, ambiental e econômica da população atendida no âmbito local, regional e nacional.  

 Este Curso tem a duração de dois anos, com carga horária total de 5570 horas, com 

uma oferta anual de 10 vagas. Atualmente é constituído por dezesseis disciplinas teóricas, 

além de atividades assistenciais e de extensão. Participam do curso docentes do quadro 

permanente da EEAAC-UFF, que possuem o título de mestre e/ou doutor e professores 

convidados de diferentes áreas do conhecimento.  

 A proposta pedagógica do curso em tela considera o “cuidar” como a essência da 

representação histórica e das práticas profissionais da enfermagem. Como áreas de atuação 

dos residentes destacam-se as unidades de Atenção Básica do Município de Niterói, incluindo 

também alguns serviços do Hospital Universitário Antônio Pedro, sob a coordenação de 

docentes vinculados à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: REVISANDO CONCEITOS, DESAFIOS E 

POTENCIALIDADES PARA A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

3.1 A INTERDISCIPLINARIDADE E O PODER 

 

 Como aponta o renomado professor e filósofo francês Foucault (1988), o poder sobre 

o corpo desenvolveu-se a partir do século XVII, apoiado sobre dois pilares. O primeiro deles 

tem a visão do corpo como máquina, passível de adestramento, otimização de suas aptidões, 

extorsão de suas forças. Utiliza- se de sua docilidade e capacidade de integrar-se a sistemas 

econômicos eficazes, assegurando-se por representados pelas disciplinas. O segundo pilar do 

poder tem sua origem por volta da metade do século XVIII, direcionado para o corpo-espécie 

e centrado no suporte dos processos biológicos do ciclo vital do homem, incluindo seu estado 

de saúde, desde o nascimento até a morte, as variações das condições da vida coletiva, 

configurando, assim, as denominadas regulações da população.  

 Nessa época, em todos os níveis sociais, instituições diversas de poder foram criadas, 

a serviço do aparelho do estado, com destaque para a família, a escola, a polícia, a medicina e 

a administração das coletividades. 

 Dessa forma, Foucault aponta para as duas formas de se alcançar o poder sobre a 

vida: as disciplinas do corpo e as regulações da população. Inaugura-se, a partir de então, a 

era de um “biopoder”, tempo em que as tecnologias políticas passam a investir sobre o corpo, 

a saúde e as condições de vida, em todos os espaços e tempos da existência. 

 O biopoder foi um elemento indispensável para o desenvolvimento do capitalismo, 

que deveria se consolidar às custas da inclusão controlada dos corpos no sistema de produção, 

como também no ajustamento dos fenômenos populacionais junto aos processos econômicos. 

 Foucault (1996) define as “disciplinas” como métodos que proporcionam o 

minucioso controle das operações do corpo, submetendo-o as suas forças e impondo-lhe uma 

relação de utilidade-docilidade. 

 Os diversos processos disciplinares já existiam de longa data nas oficinas, conventos 

e nos exércitos, mas, foi a partir dos séculos XVII e XVIII, que passaram a configurar-se 

como fórmulas gerais de dominação.  

 Para Foucault (1996), a disciplina, atendendo aos interesses econômicos de utilidade, 

é capaz de aumentar as forças do corpo. Por outro lado, essas mesmas forças são diminuídas, 

ao responderem aos anseios dos interesses políticos e ao princípio de obediência. O poder, 
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portanto, otimiza a aptidão e a capacidade de um corpo, limitando-o, simultaneamente, na sua 

energia e potência. Dessa forma, constrói-se, na visão do autor, uma relação de sujeição.   

 Utilizando-se da “disciplina”, a exploração econômica instrumentaliza-se para 

dissociar a força e o produto do trabalho. Foucault (1996) aponta para a aplicação do poder 

disciplinar sobre uma multiplicidade de processos e instituições, como os espaços da escola, 

do hospital, das organizações militares, entre outros.   

 O autor supracitado defende, como protagonista indispensável para a efetividade das 

instituições disciplinares, uma nova “microfísica do poder”, representada por técnicas 

minuciosas, muitas vezes íntimas, voltadas para um investimento político e detalhado do 

corpo social, e que, a partir do século XVII, ganhou campos progressivamente mais 

ampliados.  

 A atenção para os arranjos sutis, com grande poder de difusão, de aparência inocente, 

mas profundamente suspeita, é capaz de promover, de forma imperceptível, a coerção, e 

representa uma estratégia a ser utilizada na “microfísica do poder”. 

  Assim, argumenta Foucault (1996, p. 128): 

 

 
Aqueles que cuidam dos detalhes muitas vezes parecem espíritos tacanhos, 

entretanto esta parte é essencial, porque ela é o fundamento, e é impossível levantar 

qualquer edifício ou estabelecer qualquer método sem ter os princípios. Não basta 

ter o gosto pela arquitetura. É preciso conhecer a arte de talhar pedra. 

 

 

 Para Foucault (1996), a disciplina exige a especificação de um espaço distinto de 

todos os outros, fechado em si mesmo e protegido pela monotonia disciplinar.  

 O autor defende que as disciplinas criam espaços complexos que marcam lugares, 

recortam segmentos individuais, indicam valores, estabelecem ligações operatórias e 

garantem a obediência dos indivíduos, ao instituir as hierarquias.  

 Foucault (1996) define “exercício” como uma técnica que impõe aos corpos tarefas 

simultaneamente diferentes, repetitivas, mas sempre graduadas. O exercício, mesmo antes de 

tomar a forma estritamente disciplinar, tem sua origem na religião, para, posteriormente, ser 

implementado nas práticas universitárias e militares. O exercício disciplinar é, então, 

transformado em elemento de uma tecnologia política que domina e promove a coerção do 

corpo.  

 O autor argumenta ser a disciplina não apenas um recurso para repartir os corpos, 

mas um componente de forças que visam a construir uma unidade, uma “divisão” ou mesmo 



41 
 

 

uma máquina, cuja força produtiva seja ao máximo atingida como resultado da articulação das 

suas peças elementares. Obtém-se, ao final do processo, um aparelho eficiente. 

 Reforçando a argumentação expressa por Gallo (2010), que apresenta estudiosos das 

formas de apresentação histórica e contemporânea do poder, como Foucault, Guattari e 

Deleuze, é sempre possível oferecer resistência à “engrenagem” perversa por ele arquitetada. 

Para tal investimento, é necessário compreender os movimentos do poder, ao deslocar-se, com 

recuos e avanços, atuando em diferentes espaços. 

 Na minha prática do cuidado, e partilhando do pensamento de Foucault (2012), 

atribuo aos educadores e aos profissionais de saúde, não o papel de “conselheiros” ou 

“prescritores”, mas sim o encargo de fornecer, aos corpos individuais e sociais, os 

instrumentos de análise, ao tentarem localizar os potenciais e fragilidades presentes nas 

relações de poder. O poder se exerce, portanto, na mesma medida em que dele se seja vítima. 

 No ambiente universitário as relações de poder-saber expressam-se sob várias formas 

entre pesquisadores, docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos, com 

implicações na formação de futuros profissionais e nas práticas do cuidado em saúde. Cabe, 

portanto, aos projetos interdisciplinares, promoverem a resistência e a superação de tais 

modelos e estratégias.   

 

3.2 A INTERDISCIPLINARIDADE NO BRASIL 

 

 O conceito de interdisciplinaridade foi introduzido no Brasil na década de 1970, a 

partir do estudo da obra de Georges Gusdorf, com influência no pensamento de Hilton 

Japiassu, no que tange à epistemologia. Posteriormente, os estudos elaborados por Piaget 

influenciaram a pesquisadora Ivani Fazenda, no campo da educação. Entretanto, para  esses 

pesquisadores, o conceito de interdisciplinaridade mostra-se ainda em construção e não 

demanda, até o momento, uma definição unívoca. 

 Conforme Thiesen (2008), qualquer demanda por uma conceituação definitiva da 

interdisciplinaridade deve ser rejeitada, por se tratar de uma proposta de grande abrangência, 

com limites conceituais objetivos e que está sendo construída, a partir da visão das culturas e 

saberes disciplinares já existentes. 

 Para Severino (2000), o homem só poderá ser apreendido, na sua totalidade, a partir 

da visão e abordagem interdisciplinar, através das quais os saberes científicos, pedagógicos e 

sociais possam dialogar, superarando suas próprias barreiras e limitações.  
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 A interdisciplinaridade, para Pombo (2004), revela-se como uma ideia, um projeto e 

uma prática que inclui o diálogo, a cooperação, a abertura ao outro, sem a intenção de anular 

o poder vinculado ao saber. Para a autora, a intenção é que os mecanismos do próprio 

saber/poder possam se explicitar por meio de um discurso aberto e acessível aos outros.          

 Como pressuposto para a interdisciplinaridade, configura-se a abertura de cada 

especialista ao saber “do outro” e, simultaneamente, o reconhecimento das próprias 

competências e limitações.  

Argumenta Gusdorf (1976), ser alienada e alienante toda ciência humana que se 

contenta em dissociar e desintegrar seu objeto. Para o autor, é inútil e absurdo construir 

conhecimentos nas ciências humanas que não tenham, em toda sua trajetória, a orientação 

para a existência humana. “A ciência em migalhas de nossa época não passa de reflexo de 

uma consciência esmigalhada, incapaz de formar uma imagem de conjunto do mundo atual”. 

(GUSDORF, 1976, p. 15).  

 A proliferação desordenada das especialidades e subespecialidades tem contribuído 

para a fragmentação de um saber integrado do humano, levando à valorização dos aspectos 

orgânicos, em detrimento dos componentes biopsicossociais envolvidos na saúde e no 

adoecimento do sujeito.   

Para Japiassu (1976), a imobilidade das instituições tende a realizar somente 

convergências pluridisciplinares, já que as diversas especialidades e seus pesquisadores não se 

permitem expandir efetivamente seus conhecimentos, visando a inseri-los num sistema de 

conjunto de outras disciplinas. O autor convida cada pesquisador a se deixar impregnar por 

um espírito epistemológico suficientemente amplo, para que possa perceber as relações de sua 

disciplina com as demais, sem rejeitar os saberes de sua especialidade 

 
Os especialistas permanecem, por sua formação, estranhos uns aos outros; falam 

linguagens diferentes que, longe de se comporem, de se harmonizarem entre si, se 

excluem, se negam reciprocamente.  (GUSDORF, 1976, p. 26). 

 

 

 As especialidades apresentam-se como “ilhas do conhecimento”, que primam por 

defender e preservar seus saberes científicos, utilizando-se do poder disciplinar. 

 Apesar da evidente fragmentação decorrente da multiplicação desordenada das 

especialidades, não se deve renunciar, na visão de Japiassu (1976), ao esforço de reencontrar a 

unidade do domínio humano. A partir daí, ressalta-se a importância da criação de uma 

epistemologia da convergência, que proporcione a complementaridade das significações entre 

as disciplinas científicas, isoladas nos seus diversos departamentos. 
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 O comprometimento e a predisposição para o conhecimento total é partilhado pela 

maioria dos autores que tem se dedicado ao estudo da interdisciplinaridade, como ilustra o já 

citado pensador francês Georges Gusdorf:  

 

 
[...] cada indivíduo concreto faz a sua própria recolha do saber universal, de acordo 

com a sua maior ou menor envergadura. Cada homem começa o mundo e, à sua 

morte, cada homem o acaba (GUSDORF
4
 2006 apud TORRES, 2007, p. 5). 

 

 

O método filosófico por excelência: não um devaneio anexo à margem da 

investigação principal […] mas antes o grande eixo de um pensamento empenhado 

em reagrupar todos os testemunhos do homem sobre o homem, dispersos pela 

diversidade dos espaços-tempos culturais (Ibid. p. 5). Caso contrário, o saber total 

dispersa-se – e a especialização não é mais do que o domínio de uma parcela desse 

imenso conjunto (Ibid., p. 5)  

 

 

Ao se constituir uma equipe interdisciplinar, Gusdorf e Japiassu, conforme Fazenda
5
 

(1995 apud FRANCISCHETT, 2005) alertam para a necessidade do atendimento a algumas 

exigências, a saber: estabelecer conceitos acerca da interdisciplinaridade, delimitar o 

problema ou questão a ser desenvolvida e, finalmente, repartir tarefas e comunicar os 

resultados dos projetos em comum . 

 

 
[...] A medicina contemporânea, tornou-se, por excelência, o reduto privilegiado dos 

especialistas, cuja competência se exerce sobre um território cada vez mais reduzido. 

O homem doente é cortado em pedaços; um clínico se encarrega do seu coração, 

outro dos seus pulmões, outro dos seus órgãos sexuais, etc. Cada um aplica sua 

terapêutica própria, sem pensar nas possíveis repercussões sobre os órgãos vizinhos, 

nem nas reações do moral sobre o físico” (GUSDORF, 1976, p. 25). 

 

 

 Para Piaget
6
 (1973 apud OLIVEIRA et al., 2011), é estabelecida, na 

interdisciplinaridade um grau mais elevado de interação entre as disciplinas, não devendo 

haver, entre elas,  verticalização, mas sim seu compartilhar numa mesma plataforma de 

trabalho, atuando sobre conceitos em comum. Compartilhando com Japiassu (1976) e 

conforme Oliveira et al. (2011), a referência à transdisciplinaridade implica tal grau de 

cooperação entre as matérias que não mais dá para separá-las. Para os citados autores, este é o 

patamar de cooperação entre as disciplinas que mais obstáculos oferece na sua aplicação, 

                                                           
4
 GUSDORF, Georges. O gato que anda sozinho. In: POMBO, Olga; GUIMARÃES, Henrique Manuel; LEVY, 

Teresa. Interdisciplinaridade: antologia. Porto/PT: Campo das Letras, 2006. p. 13-36. Entrevista concedida aos 

autores do livro em Strasbourg, França, 1991 
5
 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história e pesquisa. 2. ed. Campinas: Papirus, 1995. 

6
 PIAGET, J. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: Livraria José Olímpio, 1973. 
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tanto na academia, como na vida profissional. Para os estudiosos citados, isto ocorre em 

função da provável supremacia de uma disciplina “imperialista” sobre as outras.  

 O papel específico da interdisciplinaridade consiste em lançar pontes para religar as 

fronteiras das disciplinas, que mais ricas e capacitadas estarão para um conhecimento mais 

“inteiro” e “harmonioso“ do ser humano (JAPIASSU, 1976). 

  Segundo Japiassu (1976), o fundamento do espaço interdisciplinar deverá ser 

procurado na negação e na superação das fronteiras disciplinares; para Fazenda (2011), por 

sua vez, não se pretende, com a interdisciplinaridade, anular cada ciência nas suas 

especificidades, mas somente uma atitude impeditiva para que não se configure a supremacia 

de determinado campo do saber em detrimento de outros conteúdos igualmente importantes. 

 Nesse sentido, como indispensável para a interdisciplinaridade, a professora Ivani 

Fazenda define:  

 

 
Uma atitude de profunda imersão no trabalho cotidiano, - em equipes de ensino, 

pesquisa e extensão -, onde a prática interdisciplinar alimenta-se de princípios como: 

humildade, coerência, coragem, espera, respeito e desapego (FAZENDA
7
, 2002 

apud CARVALHO, 2007, p. 502).  

 

 

 Para a citada autora, e em função, principalmente, das finalidades sociais para a 

análise do nosso mundo, impõe-se o recurso da interdisciplina, visto que os saberes 

disciplinares não conseguiriam responder às questões de maior complexidade.    

 Partilhando as idéias de Ivani Fazenda, Hilton Japiassu aponta para a necessidade de 

que adotemos a “pedagogia da incerteza”, considerando que “o conhecimento nasce da 

dúvida”. Para os autores, a incerteza e a subjetividade, que permeiam o campo dos 

conhecimentos, é que nos levam a revitalizar a produção científica, como seres aprendizes e 

inacabados diante do saber. Por outro lado, obstáculos são defrontados para se conquistar a 

efetivação da interdisciplinaridade, decorrentes, em destaque, das dificuldades 

epistemológicas, institucionais, psicossociológicas, culturais, metodológicas e materiais, 

relacionadas à formação dos professores. 

 A prática pedagógica interdisciplinar convida o professor a melhor se conhecer, 

incluindo suas próprias vivências práticas no campo da interdisciplinaridade, diferenciando o 

contexto científico, do profissional e do prático. “[...] interdisciplinaridade não se ensina nem 

                                                           
7
 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Dicionário em construção: interdisciplinaridade. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 2002 
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se aprende, apenas vive-se e, por isso, exige uma nova pedagogia, a da comunicação”. 

(FAZENDA, 2009, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

4 O CAMINHO METODOLÓGICO   

 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, 

constituindo-se como uma pesquisa social, caracterizada, conceitualmente, como um processo 

que, ao utilizar a metodologia científica, possibilita a compreensão dos fatos, visando, sempre 

que possível, à intervenção na realidade social vivenciada (MINAYO, 1994b). 

 As pesquisas de abordagem qualitativa possibilitam um campo aberto às percepções 

e subjetividade dos seres humanos, já que são construídas a partir da descrição de 

experiências tal como são vivenciadas e expressas pelos seus próprios atores (POLIT; 

HUNGLER, 1995).    

 Como afirma Minayo (1994b, p. 22), “a pesquisa qualitativa surge diante da 

impossibilidade de investigar e compreender, por dados estatísticos, alguns fenômenos 

voltados para a percepção, intuição e subjetividade”. 

 Para Minayo (2010), a busca qualitativa deve preocupar-se menos com a 

generalização e mais com a abrangência e o aprofundamento da questão que envolve um 

grupo social, organização ou mesmo uma instituição. 

 A pesquisadora considera o trabalho de campo uma etapa essencial da pesquisa 

qualitativa, apontando a entrevista e a observação como seus elementos fundamentais.  

 As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionarem uma visão geral, do 

tipo aproximativo, acerca de determinado fato, tendo em vista a formação de hipóteses 

pesquisáveis. Ao final desse processo, configura-se um problema mais esclarecido, a ser 

investigado em estudos posteriores, mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 

1999). 

 Como objetivo principal das pesquisas descritivas, destaca-se o interesse do 

estudioso em descrever populações, fenômenos e estabelecer relações entre variáveis 

apontadas no estudo.  

 No trabalho em foco, pretende-se levantar e descrever opiniões, atitudes e convicções 

dos sujeitos entrevistados. A utilização das pesquisas descritivas, vinculadas àquelas do tipo 

exploratórias, costuma ser um caminho metodológico escolhido para os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática (GIL, 1999). 

 O cenário desta pesquisa corresponde aos espaços físicos onde acontece o Curso de 

Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa – EEAAC – UFF, incluindo as Unidades Básicas de Saúde do Município de Niterói, 

locais em que os enfermeiros realizam o treinamento em serviço, os programas de pesquisa e 
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extensão, desenvolvidos por docentes- coordenadores da Escola de Enfermagem, no setor dos 

ambulatórios do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da UFF, no qual também 

atuam os sujeitos da pesquisa e a própria Escola de Enfermagem, onde acontecem as aulas 

teóricas. 

 A coleta de dados foi realizada por meio entrevistas do tipo semi-estruturadas, após 

concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) pelos 

sujeitos, tendo sido o projeto de pesquisa aprovado pelo CEP por meio de Parecer identificado 

sob o nº 60154.    

 Foram incluídos, como sujeitos do estudo, os docentes vinculados ao quadro 

permanente da EEAAC- UFF, com qualificação mínima de mestres, atuantes no citado curso 

há pelo menos um ano e que aceitaram participar da pesquisa assinando o TCLE.  Tais 

professores são, em sua totalidade do gênero feminino, com idade entre 39 e 56 anos. Todas 

exercem a docência há, no mínimo, 10 anos, atuando no curso Latu Sensu em questão desde 

sua implantação. Ministram disciplinas diversas e a maioria já orientou pelo menos três 

residentes em monografias de final de curso. A descrição completa do perfil dos docentes se 

encontra no apêndice na página 82 e 83 desta dissertação. Incluídos também foram os 

enfermeiros discentes do primeiro ano, matriculados regularmente no Curso de Residência em 

Saúde Coletiva da EEAAC- UFF, desenvolvendo atividades teóricas e práticas e concordando 

com o aceite, ao assinarem o TCLE. Todas as residentes entrevistadas são do gênero 

feminino, com idade entre 24 e 29 anos, atuavam no primeiro ano da residência em foco, e 

não tiveram anteriormente nenhuma experiência profissional. A descrição completa do perfil 

de cada residente se encontra no apêndice da página 84 desta dissertação. Foram excluídos da 

participação no estudo os docentes não vinculados ao quadro permanente da EEAAC, aqueles 

com participação eventual nas atividades pedagógicas do citado curso e os que não tinham - 

minimamente - o grau de mestres. 

 Dentre as 09 enfermeiras-residentes inscritas no programa foram entrevistadas 08, 

em virtude de 01 recusa à participação. No grupo de 13 docentes vinculados a tal programa 

foram entrevistados apenas 10, já que 03 deles não concretizaram sua colaboração.  

 As entrevistas foram realizadas nas Unidades pertencentes à EEAAC – UFF/ Niterói 

e duraram em média 20 minutos com as estudantes e 40 minutos com as docentes.  

 Utilizamos como técnica para a coleta de dados a entrevista do tipo semiestruturada, 

elaborada pelas pesquisadoras a partir de um Roteiro (Apêndices B e C). O instrumento 

consiste de 10 perguntas direcionadas para os 02 grupos de sujeitos pesquisados, que serão 
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identificados com as letras D e R, referindo-se, respectivamente aos docentes e residentes 

como sujeitos da pesquisa.  

 Na elaboração do roteiro utilizado na pesquisa foram apontadas indagações acerca de 

uma práxis verdadeiramente operante nas questões relativas à interdisciplinaridade na 

formação em saúde coletiva. Os obstáculos e desafios, assim como as potencialidades e as 

perspectivas para a implementação da interdisciplinaridade neste campo da saúde, foram 

questionamentos de destaque, ao ser construído tal instrumento. 

 Os dados foram obtidos por meio de depoimentos gravados com a autorização dos 

sujeitos e transcritos literalmente pela autora, perfazendo uma duração de aproximadamente 

dez horas para a finalização da transcrição de todas as entrevistas. Tal etapa ocorreu entre o 

mês de agosto de 2012 e o mês de janeiro de 2013.    

 Segundo Minayo (1993), a análise de conteúdo representa, historicamente, um busca 

teórica e prática no campo das investigações sociais, situando-se entre o rigor e a objetividade 

presentes nas metodologias quantitativas e a procura pela lógica na interpretação do material, 

de caráter qualitativo.  

  Para a pesquisadora, a análise de conteúdo, no campo operacional, pretende 

aprofundar os enunciados semânticos (significantes) para relacioná-los com as estruturas 

sociológicas (significados), que expressam, entre outros, as variáveis psicossociais e o 

contexto cultural envolvidos na produção das mensagens. Ao explicitar as técnicas de análise 

de conteúdo, Minayo (1993) destaca a análise temática, por considerá-la como uma das 

formas mais adequadas para a investigação qualitativa do material pesquisado sobre a saúde.

 Para a análise e tratamento dos dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo, 

designada pela pesquisadora francesa Laurence Bardin, professora de Psicologia na 

Universidade de Paris V, como sendo: 

 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimento 

relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção) destas 

mensagens (BARDIN, 2010, p. 44). 

 

 

 Para Bardin (2010), cabe ao pesquisador efetuar a leitura do conteúdo das 

comunicações para atingir, através dos “significantes” (estruturas semânticas) os 

“significados”, estruturas de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc. 
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 A análise temática propõe-se a trabalhar seu principal objeto, a fala e as 

significações, isto é, o aspecto individual e “actual” (em “acto”) da linguagem. Para a autora, 

a análise de conteúdo direciona-se para uma busca de outras realidades através das mensagens 

(BARDIN, 2010).  

 A organização da análise temática exige três fundamentais etapas, incluindo, no 

primeiro momento, a pré-análise e seu enfoque principal na leitura “flutuante”,  atividade que, 

analogamente à atitude do psicanalista, permite-nos conhecer o texto, abrindo- nos  para as 

impressões e orientações nele contidas.  Na terceira fase estão incluídos o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2010). 

 A maioria dos procedimentos de análise de conteúdo organiza-se em torno de um 

processo de categorização. Em se tratando da análise temática, as categorias relacionam-se às 

classes que englobam um grupo de unidades de registro sob um título genérico. Para Bardin 

(2010), o critério semântico é determinante na construção das categorias temáticas.  

 Entre as técnicas da análise de conteúdo, configura-se a análise por categorias como 

a mais antiga e a mais utilizada na prática. Caracteriza-se por operações de desmembramento 

do texto em unidades, e em categorias, elaboradas segundo reagrupamentos analógicos. 

Destaca-se, nessa metodologia de pesquisa, a investigação dos temas ou análise temática, 

procedimento que se mostra eficaz ao ser utilizado em discursos diretos (BARDIN, 2010). 

 Assim, os depoimentos foram transcritos – na íntegra – e registrados em papel. Ao 

realizarmos a leitura flutuante dos depoimentos, localizamos as unidades de significação que 

se nos repetiram diferentes depoimentos e que, por aproximação e analogia, representaram o 

substrato e matéria prima para a construção das categorias centrais representantes dos 

pensamentos do conjunto de entrevistados e relacionadas aos referenciais teóricos norteadores 

da pesquisa. 

 As unidades de significação foram identificadas com cores diferenciadas, de acordo 

com seu sentido linguístico, tendo construído, a partir de tais elementos, as categorias 

centrais, embasadas nos pensamentos dos teóricos temáticos principais e outros afins.  

 Em seguida, foram relacionados alguns depoimentos com as categorias a eles 

vinculados e sua aproximação com os pressupostos teóricos referenciados, visando à 

construção dos capítulos da presente dissertação. 

 Os achados foram reunidos, organizados e analisados conforme a metodologia 

descrita acima e fundamentados nas bases teóricas norteadoras do estudo em questão. A 

seguir apresentaremos os resultados dessa categorização e que darão origem aos futuros 

capítulos do presente estudo. 
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5  A ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS ACHADOS DA PESQUISA 

 

5.1 O SABER-FAZER-SER INTEGRADO AO HUMANO 

 

 A integralidade na saúde pode ser pensada em diferentes dimensões, com destaque 

para duas delas. Num primeiro momento, configura-se como fruto do empenho e 

compromisso de uma equipe de profissionais no exercício da escuta atenta e cuidadosa junto 

aos usuários, objetivando identificar suas necessidades de saúde. Numa segunda dimensão, 

amplia-se a ideia de integralidade, como o resultado da articulação entre os diversos serviços 

e instituições voltados para a saúde da população, visando otimizar os aspectos inerentes à 

prevenção, promoção e reabilitação das patologias e agravos à saúde (CECÍLIO, 2006). 

 Tais dimensões da integralidade podem ser evidenciadas nas falas dos docentes 

abaixo:  

 

 
D5: [...] os „poros‟ podem ser encontrados nos muros/ fronteiras das 

disciplinas e, através deles, os saberes „vazam‟. Nesse „vazamento‟, eu tenho 

a possibilidade de construir uma prática de ensino diferenciada”. Portanto, 

saberes fundamentais para o campo da Saúde Coletiva: Ciências humanas e 

sociais, Epidemiologia, Planejamento e Gestão e Educação em saúde. 

 

 

D8: A partir do momento em que os profissionais se aproximam p/ 

construírem um conhecimento juntos, se torna possível ultrapassar os 

obstáculos. 

 

 

 Nesse sentido, a enfermeira residente também se pronunciou: 

 

 
R2: Situações que a gente vê que precisa de uma comunicação mais 

presente dos outros profissionais para saber o que está acontecendo com o 

paciente [...] e aí envolver todos os profissionais de que aquele paciente 

necessita no cuidado. A gente tenta fazer isto, mas é uma prática muito 

difícil. 

 

 

 Reforçando a argumentação levantada por Olinda
8
 apud Ceccim (2008), proponho 

vincular a ética entre as disciplinas e especialidades à estética multiprofissional, como uma 

estratégia do trabalho e da educação na saúde. Como fundamentação para experimentar tais 

                                                           
8
 Informação retirada da parte de notas do capítulo de Ceccim (2008), sem registro da obra de Maria de Fátima 

Lechman Saldanha Olinda. 
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práticas, aponto a firme vontade de ruptura com a disciplinarização e o comprometimento 

com o cuidado e o trabalho integrados aos usuários e a cada equipe real de saúde.    

 Complementando o pensamento anterior, o docente argumenta: 

 

 
D4: [...] é preciso se despojar de determinados padrões que a gente traz na 

nossa formação. 

 

 

D4: [...] como estratégia para a interdisciplinaridade, sugiro aquela com a 

qual a gente trabalhou e deu certo: „sentar juntos, discutir e planejar juntos, 

fazer juntos e sempre avaliar o processo. 

  

 

 Ao analisar pesquisas relativas à formação de professores no Brasil, Lenoir, Rey e 

Fazenda
9
 (2001 apud FAZENDA, 2009), apontam para a interdisciplinaridade, outra lógica, 

centrada no ser humano.    

 Para Fazenda (2001), a busca por um saber ser que seja interdisciplinar na formação 

de professores, pressupõe a necessidade da descoberta de si, do reconhecimento da 

importância do diálogo e da intersubjetividade, valores que devem ser vivenciados no 

contexto científico e do cotidiano desses profissionais.  

 Ilustrando o pensamento dos estudiosos acima, expõem a seguir, os depoentes: 

 

 
D2: Eu considero que o saber fundamental para trabalhar a 

interdisciplinaridade é o bom relacionamento interpessoal. 

 

 

R4: A questão é a gente estar sempre reunindo com a equipe, sabendo as 

necessidades daquele que está sendo atendido, propor sugestões. [...] em 

alguns lugares a gente tem esta facilidade de reunir a equipe e discutir as 

coisas que estão passando no setor. 

 

 

D5:[...] Eu não vivo só a doença ou só a saúde, eu tenho multiplicidades de 

viver. 

 

 

 Os significados culturais da interdisciplinaridade diferem-se na sua perspectiva, já 

que, sob a influência europeia, em especial, na cultura francesa, seu foco está centrado no 

                                                           
9
 LENOIR, Yves; REY, Bernard; FAZENDA, Ivani (Dir.). Les fondements de 

l‟interdisciplinarité dans la formation à l‟enseignement. Sherbrooke: Éditions du CRP, 2001 
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binômio saber-saber, o que equivale a debruçar-se sobre o questionamento e a 

problematização do saber, etapa que antecede a ação. 

 Na cultura anglo-saxônica, especialmente nos Estados Unidos, a funcionalidade é 

apresentada como a questão central do saber, configurando, assim, o saber-fazer ou saber-

agir. 

 Finalmente, a interdisciplinaridade, ao ser pesquisada no Brasil, encontra,outra 

lógica, aquela que se volta para o ser humano, na sua necessidade de autoconhecimento e na 

valorização do diálogo interpessoal (BRANDÃO, 2009). Partilhando do pensamento dessa 

estudiosa, seguem-se os depoimentos abaixo:  

 

 
D10: Para mim, o principal saber para a implementação da 

interdisciplinaridade é valorizar o conceito da pessoa humana, suas 

necessidades e desejos. 

 

 

R1: O perfil adequado para enfrentar os desafios da Saúde Coletiva é o de 

um profissional comprometido, que conhece e sabe a importância do seu 

papel, que consegue lidar em equipe e não age isoladamente, sem 

considerar o todo da pessoa. 

 

 

 Para Ceccim e Feuerwerker (2004), é indispensável problematizar a integralidade da 

atenção como uma questão norteadora das políticas de formação dos profissionais de saúde. O 

autor aponta para a necessidade de uma ação intersetorial entre os setores de saúde e 

educação, cabendo ao setor da saúde contribuir para que a educação se vincule ao mundo do 

trabalho e às práticas sociais em saúde. Corroborando com a argumentação desse pesquisador, 

explicitam abaixo os sujeitos do estudo: 

 

 
D4: [...] sentar juntos, discutir e planejar juntos, fazer juntos e sempre 

avaliar o processo [...] é indispensável a capacidade de doar e receber 

críticas, para se ter uma construção coletiva do conhecimento” 

 

 

R1: Para se organizar uma práxis interdisciplinar, cada um deve entender 

seu papel dentro de uma equipe e saber que sua formação contribui muito p/ 

o trabalho em equipe. Mesmo que as formações sejam em áreas diferentes é 

preciso que elas se complementem. 

 

 

 Partilhando de uma dimensão análoga ao princípio fundamental da integralidade, e 

conforme ressaltam Saupe e Budó (2006), surge, no nosso país, a partir de 1993, um novo 
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modelo pedagógico, a pedagogia interdisciplinar, como um mapa em permanente estado de 

experimentação e aberto a contribuições a serem incorporadas. Tal teoria vem contribuir para 

a consolidação da reforma sanitária brasileira e para as políticas públicas de saúde.  

 Correlacionando a saúde coletiva com a argumentação exposta pelas pesquisadoras, 

ao apontarem a pedagogia interdisciplinar como ferramenta indispensável para consolidar a 

reforma sanitária no nosso país, argumenta a enfermeira-residente abaixo:  

 

 
R2: [...] acredito que a saúde coletiva abranja todos os grupos e áreas 

dentro da saúde e é de suma importância para que a gente tenha, 

principalmente, atuação na atenção básica, que é a forma de estar 

prevenindo o agravo de doenças e estar trabalhando justamente com a 

saúde. 

 

 

 Enfatiza Fazenda (2011) que os conceitos de integração e interdisciplinaridade, 

apesar de indissociáveis, devem se distinguir, já que, relativos  

à integração, apresentam-se atributos de ordem externa e vinculados às condições possíveis e 

disponíveis. Por outro lado, a interdisciplinaridade configura-se como uma integração interna 

ou uma interação, atrelada, essencialmente, aos objetivos, finalidades e às relações 

interpessoais. Para a autora, é fundamental um olhar multifacetado e em condições humanas 

diferenciadas, para se efetivar um pensar interdisciplinar. 

 Corroborando com a argumentação dos autores acima, expõem, a seguir, os sujeitos 

da presente pesquisa: 

 

 
D2: Para valorizar a interdisciplinaridade, a equipe não pode ter limites e 

barreiras entre as profissões. A troca de saberes, o trabalho realizado, a 

forma de atendimento às pessoas devem ser feitos por todos os profissionais 

da mesma forma, valorizando o próprio conhecimento especializado e 

reconhecendo os saberes do outro. 

 

 

R8: Escolhi o curso para ter uma visão geral do que é trabalhar com o 

coletivo, educação popular e prevenção. Acredito na interdisciplinaridade. 

 

 

 Reafirmando o pensamento de Merhy (1998), quando defende uma postura ativa de 

inter-relação e diálogo interdisciplinar dos conhecimentos adquiridos para a construção de um 

projeto solidário no cuidar, acreditamos e defendemos ser prioritária e urgente uma mudança 

do modelo pedagógico hegemônico do ensino na graduação e pós-graduação no campo da 

saúde. Até o momento, esse ensino tem sido centrado em conteúdos e práticas científicas 
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compartimentadas e isoladas, fragmentando os indivíduos em especialidades clínicas, em 

detrimento de uma pedagogia interdisciplinar norteadora de uma abordagem assistencial 

integrada. 

 Compartilhando dos profissionais atuantes na formação e atenção no cuidado à 

saúde, argumentam as depoentes abaixo:  

 

 
R3: A enfermagem, como em qualquer outra profissão, tem um limite até 

aonde ela pode ir. Então, às vezes, você precisa de outro profissional para 

ele poder complementar aquele cuidado, mas nem sempre o profissional está 

disponível. 

 

 

D7: [...] a capacidade de escuta talvez fosse a característica requerida pelo 

profissional da SC: profissional da escuta, aberto às pessoas, e que, a partir 

da escuta, consegue traçar medidas de intervenção e  de construção 

participativa, de baixo para cima. 

 

 

 Em função da crescente demanda por saberes científicos especializados e da 

supervalorização, por parte dos especialistas, das tecnologias avançadas como arsenal de 

intervenções propedêuticas e terapêuticas, constato, no cotidiano do meu trabalho, a crescente 

desvalorização e obscurecimento da integralidade, como uma dimensão norteadora das 

relações do cuidado, das trocas no campo da pesquisa científica e nas relações estabelecidas 

nos departamentos docentes e entre professores e alunos na sala de aula. 

 Apontando para a carência de uma construção do cuidado norteado pela práxis da 

integralidade e interdisciplinaridade, explicitam os sujeitos entrevistados abaixo:  

 

 
R5: Não me sinto integrante de uma equipe interdisciplinar. Em algumas 

Unidades eu vejo um pouco mais, como na Policlínica, onde todos 

conversavam, mas [...] não vi um envolvimento profundo e conjunto dos 

profissionais com os pacientes. 

 

 

D2: Eu vejo como principal obstáculo não saber compartilhar saberes e não 

respeitar o posicionamento do outro. O não respeito e aceitação do 

conhecimento tácito e próprio do discente, adquirido a partir da sua vida 

familiar e educação desde a infância, talvez seja o principal obstáculo nas 

relações entre docentes e discentes no campo da Saúde Coletiva. 

 

 

 Ratificando os pensamentos de Ceccim e Feuerwerker (2004), consideramos 

imprescindível e prioritária a abordagem e discussão permanentes em torno da integralidade, 

como uma dimensão norteadora para a formação dos profissionais de saúde, e para a real 
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intersetorialidade, tão indispensável entre as complexidades diversas da atenção aos usuários 

do SUS. 

 Enfatizando a realidade ainda vivenciada nas práticas da saúde coletiva, apontando 

para a carência de integração ensino-serviço, argumenta a entrevistada abaixo:  

 

 
R6: [...] falta de interação entre a academia, disciplinas e professores no 

meu campo de prática. Não há um conhecimento de quem são os 

preceptores recebendo os residentes e quais as atividades que vão ser 

realizadas. Deveria haver um elo. 

 

 

 Corroborando a argumentação sinalizada por Fazenda (2011), defendemos que, 

acrescida à integralidade, deva-se configurar um diálogo interdisciplinar, interação elaborada 

não somente a partir de condições externas disponíveis, mas inspirada num olhar 

multifacetado das condições humanas, convergindo para a real efetivação de um projeto 

solidário no cuidar. 

 Os depoentes abaixo enfatizam tais pensamentos: 

 

 
D6: Acho que o fundamental para a interdisciplinaridade é reunir os 

profissionais / especialistas num único campo. Os conhecimentos de cada 

profissional devem ser disponibilizados. 

 

 

R4: [...] em cada setor que a gente passa a gente tenta discutir sobre a 

interdisciplinaridade , até porque outros profissionais têm o que acrescentar 

ao nosso trabalho. Algumas coisas que você não sabe, perguntar ao outro 

profissional, interagir. Isso é importante. 

 

  5.2 A FRAGMENTAÇÃO E A DIVERSIDADE DOS SABERES: OBSTÁCULOS QUE 

APONTAM SAÍDAS 

 

Gusdorf (1976) argumenta: 

 

 
[...] devemos considerar como alienada e alienante toda ciência que se contenta em 

desintegrar seu objeto. É absurdo, é vão, querer construir uma pretensa ciência do 

homem, se tal ciência não encontra na existência humana em sua plenitude concreta, 

seu ponto de partida e seu ponto de chegada (GUSDORF apud JAPIASSU, 1976, p. 

20). 

 

 

 [...] quanto mais se desenvolvem as disciplinas do conhecimento, diversificando-se, 

mais elas perdem o contato com a realidade humana (Ibidem, p. 14).  
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Mas precisamos agir sobre o sábio, enquanto homem, para torná-lo consciente de 

sua humanidade. Precisamos obter que o homem da especialidade queira ser, ao 

mesmo tempo, um homem da totalidade (Ibidem, p. 24). 

 

 

Tecendo comentários e reforçando o pensamento do estudioso acima citado, 

argumentam os depoentes: 

 

 
D3: O grande obstáculo epistemológico que temos ainda é a formação dos 

profissionais dentro das especialidades. [...]. no campo teórico fala-se de uma 

formação generalista, e, num determinado momento, essa formação parece 

ser abandonada. 

 

 

R2: Eu acho que um dos principais obstáculos é o modelo médico-centrado 

na doença, no corpo, no órgão, deixando as questões sociais de lado. 

 

 

D6: [...] o fundamental para a interdisciplinaridade é reunir os profissionais / 

especialistas num único campo. 

 

 

 Considerando os conhecimentos gerais na saúde, em particular, na gerontologia, um 

campo de conhecimentos que demanda a articulação de especialidades diversas, reforço a 

necessidade da construção de espaços interdisciplinares, pautados na abertura dos 

profissionais de saúde e nos saberes especializados, num esforço conjunto pela 

implementação de uma prática assistencial interativa e dialógica, voltada para a convergência 

dos saberes e fazeres, em torno de um projeto integral e único do ser. 

 Para Foucault (2012), como já mencionamos anteriormente, a disciplina propõe-se a 

construir um espaço fechado, hierarquizado, capaz de desempenhar funções diferentes, 

determinadas por um objetivo específico por ela exigido. Implica um registro contínuo de 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, exerce um poder e produz um saber.  

 Esse estudioso aponta para a interdependência entre o campo do saber e do poder, 

considerando que todo exercício do poder, é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de 

saber, e todo saber constitui novas relações de poder. Assim, o hospital e a escola não são 

apenas “máquina de curar e ensinar”, mas também um instrumento de produção, acúmulo e 

transmissão do saber (FOUCAULT, 2012).  

 Apontando para a reflexão e o questionamento levantados pelo estudioso citado, 

argumentam as entrevistadas abaixo:  
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D4: [...] é preciso estar bastante despojado do “seu eu” para poder dividir, 

entender os outros, e para se fazer uma construção coletiva. 

 

 

R3: [...] algumas categorias não querem que aconteça uma práxis 

interdisciplinar [...] algumas profissões são relutantes porque acham que 

seu saber é maior e que não precisam de outros. Então, entra uma disputa 

de ego entre as profissões. 

 

 

 Para Machado (2012), o poder, na realidade, não existe. Rigorosamente, o que se 

fazem presentes são as relações de poder, que,  para o autor, funcionam como uma maquinaria 

que se dissemina por toda a estrutura social. Reforçando a afirmação do citado pesquisador, 

expõem abaixo as depoentes: 

 

 
D7: [...] muitos profissionais, docentes e pesquisadores entendem que sua 

disciplina é a única possibilidade de verdade e não se abrem para outras 

formas de saber. 

 

 

R3: A enfermagem, como em qualquer outra profissão, tem um limite até 

aonde ela pode ir. Então, às vezes você precisa de outro profissional para 

poder complementar aquele cuidado, mas nem sempre ele está disponível.  

 

 

 Para Japiassu (1976), mesmo se constatando a necessária fragmentação exigida pela 

multiplicidade de diferentes especialidades, é indispensável que não renunciemos ao esforço 

de reencontrar a unidade do domínio humano, a partir das aproximações e convergências dos 

saberes científicos.  

 O autor esclarece que, tanto os pensamentos como as práticas interdisciplinares na 

educação e ciências em geral, não questionam ou se contrapõem aos conhecimentos 

disciplinares. Sua principal proposta aponta para uma revisão do pensamento, intensificação 

das trocas e integração dos diversos campos de saber, em especial nas esferas conceituais e 

metodológicas. 

 Refletindo de forma semelhante, o professor se expressa:  

 

 
 D8: [...] considero, como obstáculos, para a interdisciplinaridade, a 

formação muito diferenciada das profissões de saúde, que têm seu modelo 

mais ou menos fragmentado; dificuldade - desde o período curricular- de 

aproximação desses saberes.  

 

 

 Assim afirma Japiassu (1976, p. 35): 
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Mas temos o direito de ser otimistas, pois as necessidades da ação e da pesquisa 

levam-nos sempre mais a estar atentos ao vizinho, à ultrapassagem das fronteiras, à 

criação de novas disciplinas e constelações do saber, ordenadas em torno de temas, 

de objetivos e de projetos.  

 

 

 Concordando com a argumentação anteriormente citada, explicitam os sujeitos: 

 

 
D3: A interdisciplinaridade é fundamental para os cursos e essa formação 

inclui: reconhecer as ações e o valor de cada profissional, entender que os 

saberes se complementam e defender essa prática profissional. 

 

 

R3: [...] em algumas Unidades da ESF já acontece essa 

interdisciplinaridade, onde os profissionais se reúnem em equipe- tipo 

reunião semanal- para atenderem  o indivíduo em todos os seus parâmetros. 

 

 

Para Fazenda (2009, p. 107), a prática pedagógica interdisciplinar exige de cada 

professor o conhecimento de si próprio, como também conhecer suas práticas 

interdisciplinarmente, diferenciando o contexto científico do prático e do profissional. O 

recurso à interdisciplinaridade impõe-se em virtude da necessidade de outro método de 

análise do mundo e das complexas questões sociais a ele inerentes, já que, sozinhas, as 

disciplinas não poderiam responder adequadamente. 

 A autora defende, como indispensável para a interdisciplinaridade: 

 

 
“[...] cinco princípios subsidiam uma prática docente interdisciplinar: humildade, 

coerência, coragem, espera, respeito e desapego. Alguns atributos são próprios de 

tais princípios, os determinam ou identificam. São eles a afetividade e a ousadia que 

impelem às trocas intersubjetivas, às parcerias”. (FAZENDA, 2002, p. 11-12). 

 

 

Em concordância com a afirmação da autora supracitada, expressam-se os depoentes 

abaixo:  

 

 

R4: É possível, sim, acontecer o trabalho interdisciplinar na saúde coletiva. 

[...] basta uma questão de consciência do profissional na forma de atuação. 

 

 

D3: A interdisciplinaridade inclui, na sua formação: reconhecer as ações e 

o valor de cada profissional, entender que os saberes se complementam. 
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 O fundamento do espaço interdisciplinar deverá ser procurado na negação e na 

superação das fronteiras disciplinares (JAPIASSU, 1976). 

 
 

[...] o espaço do interdisciplinar, quer dizer, seu verdadeiro horizonte 

epistemológico, não pode ser outro senão o campo unitário do conhecimento. 

(Ibidem, p. 74).  

 

 

[...] o que importa reconhecer e enfatizar é que, ao lado das recorrências, torna-se 

mais urgente uma análise das concorrências disciplinares, vale dizer, das 

colaborações e intercâmbios recíprocos, numa palavra, dos concursos 

interdisciplinares (Ibidem, p. 63).  

 

 

 Em consonância com os pensamentos emitidos por este estudioso, os sujeitos da 

pesquisa argumentam:  

 

 
R6: Os principais obstáculos para a práxis interdisciplinar estão na falta de 

comunicação e envolvimento entre os profissionais e também a falta de 

formação voltada para a interdisciplinaridade. “Primariamente, a falta de 

trocas”. 

 

 

D7: Eu vejo a própria disciplina como o grande obstáculo para a 

construção do conhecimento. Muitos profissionais, docentes e pesquisadores 

entendem que sua disciplina é a única possibilidade de verdade e não se 

abrem para outras formas de saber. 

 

 

Conforme argumentam Minayo (1994a) e Rocha e Almeida (2000), a lógica 

organicista e instrumental que embasa o diagnóstico em saúde, com vista somente à 

restauração biológica diante dos agravos, promove a pulverização do saber e não contempla a 

experiência existencial vivida pelo adoecimento. O diálogo interdisciplinar passa a ser 

imperioso para uma construção verdadeiramente solidária e acolhedora do cuidar. 

 

5.3 INTERDISCIPLINARIDADE: A RELAÇÃO DE PODER-SABER E O MOVIMENTO 

DE SUPERAÇÃO   

 

 De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 

conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que 

conhece? Existem momentos na vida , em que a questão de saber se se pode pensar 

diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para 

continuar a olhar ou a refletir (FOUCAULT, 1984). 
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 Partilhando do pensamento do sociólogo francês, argumentam, a seguir, os 

depoentes: 

 

 
D4: [...] é preciso trabalhar, planejar, e avaliar juntos o processo de saúde 

e doença, despojando-se dos conhecimentos próprios, do poder de cada 

área. 

 

 

R7: [...] é preciso integrar- exemplo: fazer consulta com múltiplos 

profissionais e não em paralelo- consulta integrada. 

 

 

Para Foucault (1996), a disciplina caracteriza-se pela arte de transformar os arranjos 

dos corpos, individualizando-os dentro dos seus respectivos espaços. A disciplina é uma 

anatomia política do detalhe.  

Em concordância com a afirmação do citado autor, expressam-se as entrevistadas, a 

seguir:  

 

 
R5: Não estou vendo nenhuma atividade interdisciplinar no campo da 

Residência e não constato interação entre os profissionais. 

 

 

D2: Eu vejo como principal obstáculo não saber compartilhar saberes e não 

respeitar o posicionamento do outro. O não respeito e aceitação do 

conhecimento tácito e próprio do discente, adquirido a partir da sua vida 

familiar e educação desde a infância, talvez seja o principal obstáculo nas 

relações entre docentes e discentes no campo da Saúde Coletiva. 

 

 

 Para Foucault (1996), a disciplina exige a especificação de um espaço distinto de 

todos os outros, fechado em si mesmo e protegido pela monotonia disciplinar. O autor 

defende que as disciplinas criam espaços complexos que marcam lugares, recortam segmentos 

individuais, indicam valores, estabelecem ligações operatórias e garantem a obediência dos 

indivíduos, ao instituírem as hierarquias. 

  O saber e o poder implicam-se mutuamente. Todo exercício do poder, é, ao mesmo 

tempo, um lugar de formação de saber, e todo saber constitui novas relações de poder. Assim, 

o hospital não é apenas local de cura, “máquina de curar”, mas também instrumento de 

produção, acúmulo e transmissão do saber (MACHADO, 2012, p. 28). 

 Reforçando a argumentação dos autores citados, expõem os sujeitos abaixo:  
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D5: “[...] se achamos que a questão disciplinar tem fronteiras para a 

interdisciplinaridade, ao passarmos para o lugar dos docentes, essas 

fronteiras se transformam em muralhas”. 

 

 

R8: Atualmente não há como praticar a interdisciplinaridade, até mesmo 

nas Interconsultas, No campo de “Reparo de Feridas”- HUAP -, os médicos 

solicitam a interconsulta para a enfermagem e não aceitam a nossa 

Interconsulta. Não há diálogo. 

 

 

D10: Percebo que, na atualidade, os médicos se reúnem, porém os 

enfermeiros não são chamados a contribuírem com suas experiências 

clínicas, o mesmo acontecendo com os residentes da enfermagem. 

 

 

 Concordando com as argumentações levantadas por Foucault, percebemos, na 

atualidade, como o exercício do poder impõe suas relações nos mais diversos espaços de 

atuação profissional, dentro e entre as disciplinas do saber e do fazer, instituindo as 

hierarquias e levando, muitas vezes, à obediência e passividade dos indivíduos, impedindo-os 

de trilharem os “descaminhos” de “outros” que conhecem.  

 Refletindo sobre as questões anteriormente abordadas, explicitam as entrevistadas 

abaixo:  

 

 
R6: Os principais obstáculos para a práxis interdisciplinar estão na falta de 

comunicação e envolvimento entre os profissionais.  [...] primariamente, a 

falta de trocas. 

 

 

D7: Eu vejo a própria disciplina como o grande obstáculo. Muitos 

profissionais, docentes e pesquisadores entendem que sua disciplina é a 

única possibilidade de verdade e não se abrem para outras formas de saber. 

Essa falsa crença representa um grande obstáculo para a construção do 

conhecimento. 

 

 

 Reforçando o otimismo expresso por Japiassu (1976), defendemos a relevância e a 

necessidade de nos mantermos atentos aos “vizinhos” e parceiros da ação, da docência e da 

pesquisa em saúde, abertos à superação das fronteiras e à criação de novas constelações do 

saber, orientados em torno de temas, objetivos e projetos elaborados dentro de um universo 

coletivo.  

 Exemplificando uma realidade tão presente nas ações do cuidado e que tanto 

demandam a reflexão e a contextualização, visando construir novos paradigmas e atitudes 

assistenciais no campo da saúde pública, citamos, a seguir, os depoimentos: 
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R2: [...] o que eu venho vivenciando nos campos é uma equipe de 

enfermagem onde só a enfermagem está inserida para estar ali com o 

paciente para trazer os problemas, um discutindo com o outro, 

compartilhando. Eu vejo isso muito na equipe de enfermagem; entre as 

outras profissões eu não vejo isso. 

 

 

D10: Percebo que, na atualidade, os médicos se reúnem, porém os 

enfermeiros não são chamados a contribuírem com suas experiências 

clínicas, o mesmo acontecendo com os residentes da enfermagem. 
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6  MÓDULO DE ACOLHIMENTO DOS RESIDENTES EM SAÚDE DA UFF: 

APRENDENDO E PRATICANDO A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

O Mestrado Profissional é uma modalidade recente no cenário da pós-graduação 

brasileira, datando do final dos anos noventa. Diferenciando-se do mestrado acadêmico, deve 

configurar-se, prioritariamente, como uma modalidade de pós-graduação comprometida com 

o incentivo ao aprimoramento dos setores produtivos do país e com instituições de relevância 

social, como unidades públicas e privadas de saúde, e comunidades específicas, entre outras. 

Nesse sentido, tal pós-graduação stricto sensu almeja ampliar o vínculo entre a universidade e 

a sociedade, por meio da atuação dos profissionais egressos (BRANDÃO et al.,2006). 

Os pressupostos relativos à criação do Mestrado Profissional estão destacados no 

Anexo A. 

A partir de estudos e debates realizados, com o devido rigor científico, dentro do 

ambiente universitário, o mestre profissional deverá estar capacitado para construir produtos 

finais que o habilitem a reconhecer e solucionar problemas do seu ambiente de trabalho 

(SCARANO; OLIVEIRA, 2005). 

Considerando ser exigência dos cursos de mestrado profissional em saúde a 

elaboração de um produto, legado do pesquisador para seu campo de pesquisa, tal dispositivo 

deve ser disponibilizado, preferencialmente, sob a forma de tecnologias educacionais 

articuladas com o aprimoramento da práxis do cuidado.   

Nesse sentido escolhi, como produto do meu estudo, a implantação de uma proposta 

de Acolhimento dos Residentes em Saúde da UFF, utilizando as tecnologias educacionais 

denominadas “Aula-passeio” e “Oficina interdisciplinar”. Tais atividades pedagógicas serão 

realizadas com os residentes em saúde vinculados à COREMU-UFF (Comissão de Residência 

Multiprofissional - UFF), com foco na temática da interdisciplinaridade. 

Este módulo de acolhimento aos residentes tem, entre seus objetivos, implementar, 

rotineiramente, as tecnologias educacionais da “Aula- passeio” e da “Oficina interdisciplinar”, 

como atividades de acolhimento e integração entre os  alunos dos  Cursos de Residência em 

Saúde da UFF. Como outra proposta do produto citado, pretende-se também contribuir para a 

implementação da interdisciplinaridade como eixo norteador na formação profissional em 

saúde e, finalmente, fortalecer a integração ensino- serviço para além dos muros da 

universidade. Desse modo, é prioritário que se promovam e sejam estimuladas experiências 

concretas de inter e transdisciplinaridade, utilizando-se de estratégias que propiciem as trocas 

duradouras de saberes teóricos e práticos constitutivos da arte do cuidado, na perspectiva da 
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atenção à saúde da comunidade local, considerando-se, prioritariamente, suas necessidades 

subjetivas e do interesse coletivo.  

Oficinas pedagógicas e outras tecnologias educacionais que apresentem a  

interdisciplinaridade como eixo norteador têm um fundamental papel no movimento 

contemporâneo de reorientação da formação de profissionais de saúde, considerando-se ser 

indispensável problematizar, de forma sistematizada, as questões trazidas pelas novas 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Saúde. 

Tendo em vista a pedagogia tecnicista que norteia a formação educacional 

contemporânea para as múltiplas especialidades e competências profissionais que se fazem 

presentes no mundo do trabalho, constatam-se, na atualidade, obstáculos e desafios diversos 

para a implementação do pensamento interdisciplinar, especialmente na formação em saúde. 

As intervenções em saúde, nas suas diversas complexidades e tecnologias, quando 

voltadas somente para a reabilitação do corpo biológico, têm se mostrado, segundo Rocha e 

Almeida (2000), insuficientes para responder às necessidades reais de saúde, considerando 

que as pessoas demandam uma atenção que valorize a unidade do ser humano e sua qualidade 

de vida, no plano individual, nas relações familiares e com as organizações sociais que 

sustentam o cotidiano. Diante deste contexto, estudos diversos alertam para a necessidade de 

um diálogo interdisciplinar, quando se tem, como objeto de trabalho, o processo saúde-

doença- cuidado. 

Para Meirelles
10

 (1999 apud VILELA; MENDES, 2003), falar de 

interdisciplinaridade só é possível tendo como ponto de partida o diálogo que gere 

comunicação e integração dos conceitos entre as disciplinas, buscando novos conhecimentos 

que levem à resolução para um problema concreto.  Dessa forma, a interdisciplinaridade 

apresenta-se como uma resposta à complexidade e à diversidade presentes na dinâmica do 

mundo contemporâneo. 

Como fontes provedoras da fundamentação teórica para a dissertação e para o 

produto final do mestrado em foco, direcionei-me para os estudiosos envolvidos com a 

temática da interdisciplinaridade, com ênfase na obra do filósofo e epistemólogo Hilton 

Japiassu e em alguns conceitos emitidos pelo sociólogo e professor Michel Foucault. 

 Nietsche et al. (2005) entendem tecnologia como o resultado de processos 

elaborados a partir de experiências cotidianas e de pesquisa que têm, como prioridade, 

                                                           
10

 MEIRELLES, Betina Horner Schlindwein; ERDMANN, Alacoque Lorenzini. A questão das disciplinas e da 

interdisciplinaridade como processo educativo na área da saúde. Texto & Contexto Enfermagem, v. 8, n. 1, 149-

165, jan./abr. 1999. 
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desenvolver conhecimentos científicos que deverão ser utilizados na construção de produtos, 

materiais ou não, com o objetivo de efetivar intervenções sobre uma determinada situação 

prática. Os autores ressaltam a necessidade da avaliação e controle sistemático de tais 

processos. 

Como tecnologia educacional, os pesquisadores acima citados definem um conjunto 

sistemático de conhecimentos científicos que possibilitem planejar, executar e controlar o 

processo educacional formal e informal. Como exigência para a aplicação de uma tecnologia 

educacional, a referida estudiosa aponta a participação do educador ou profissional de saúde, 

como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, e do educando ou clientela, como 

sujeito ativo e participante. Ambos interagem, portanto, numa parceria na qual se possa criar e 

crescer, no plano pessoal e profissional (NIETSCHE et al., 2005). 

Para Gil (1999) e Nietsche et al. (2005), a tecnologia educacional proporciona ao 

educando um saber que favorece (re) construir o conhecimento. 

Estudiosos vinculados à linha de pesquisa de educação em enfermagem e saúde, na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), consideram Tecnologia Educacional um corpo 

de conhecimentos enriquecidos pela ação do homem, não se restringindo apenas à construção 

ou uso de equipamentos ou artefatos. Nesse processo, expressam-se, de forma sistematizada, 

o saber fazer e o saber usar os conhecimentos e equipamentos na problematização de todas as 

situações do cotidiano (NIETSCHE et al., 2005).  

             Considerando alguns eixos presentes na base epistemológica do paradigma freiriano, 

Moita e Andrade (2006) pensam as oficinas pedagógicas como dispositivos acessíveis à 

maioria das escolas, capazes de contribuir para o aprimoramento do trabalho docente, ao 

dinamizarem o processo de ensino-aprendizagem, estimulando, nos seus integrantes, o 

engajamento criativo. Para esses autores, tais tecnologias representam espaços em que, numa 

permanente construção, possam ser alcançadas, no ambiente escolar, as transformações 

comprometidas com o diálogo. Tal dispositivo favorece articular os diferentes níveis de 

ensino e as formas diversas de saberes, aproximando, em particular, o saber popular do saber 

científico veiculado no ambiente escolar.  

Como apontado por estudiosos das tecnologias educacionais, esses dispositivos 

representam metodologias voltadas para a formação e aprimoramento permanentes de 

docentes e discentes. Devem ser elaboradas por meio de um processo criativo e dialógico 

entre seus atores, devendo ser construídas a partir da apropriação, análise e discussão de uma 

problemática trazida por determinada situação prática vivenciada no cotidiano. Tais 
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tecnologias priorizam efetivar e monitorar as intervenções concretas diante de desafios 

apresentados pela realidade (MOITA; ANDRADE, 2006).  

 A esse respeito, seguindo a constatação de que a sala de aula e os livros não seriam 

fontes de interesse e motivação para as crianças, pois só obedeceriam a regras 

preestabelecidas, o educador e o professor primário francês Célestin Freinet (1896 - 1966) 

passou a organizar, diariamente, a aula-passeio, que possibilitava aos alunos experimentarem 

a interação viva com personagens da vida urbana e do campo, interagindo nas relações 

interpessoais e com os elementos da natureza. Era a vida entrando na sala de aula 

(SAMPAIO, 1989).  

Em consonância com os pesquisadores citados acima, constatei, por meio das 

argumentações expressas pelos entrevistados, o explícito desejo e a urgente necessidade da 

criação de espaços de discussão, de cunho científico-pedagógico e assistencial, com o foco 

direcionado para as atividades grupais e oficinas pedagógicas, tendo como prioridade, as 

trocas relativas à problematização de todas as situações do cotidiano (NIETSCHE et al., 

2005).  

Nesta perspectiva, e, ao serem questionadas sobre as atividades interdisciplinares 

desenvolvidas pela enfermagem nas práticas da saúde coletiva, as residentes participantes da 

pesquisa apontaram as oficinas e as palestras de atendimento em grupo, incluindo diferentes 

especialistas e os usuários, como procedimentos adequados para efetivarem as trocas entre os 

saberes científicos e as vivências expressas pela comunidade atendida.  

De forma semelhante, alguns docentes apontaram, como estratégia para a mudança 

dos pensamentos e atitudes dos profissionais da saúde, em direção à consciência 

interdisciplinar, uma proposta de trabalhos em grupos e “oficinas” que incluíssem diferentes 

especialidades e usuários, interagindo como protagonistas do processo de educação em saúde. 

Tais sugestões reforçam a importância da construção coletiva da práxis do cuidado. 

Cabe ressaltar a argumentação de um sujeito entrevistado, quando sugere, como 

atitude de mudança para o cuidado na saúde: “sentar juntos, discutir e planejar juntos, fazer 

juntos e sempre avaliar o processo”.    

 

O “passo a passo” do produto: 

Para operacionalizar as duas tecnologias educacionais representativas do produto do 

mestrado profissional, faz-se necessário o cumprimento das etapas sequenciais, citadas a 

seguir: 
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1. Comunicado on-line e convite formal prévio dirigido aos professores, residentes 

em saúde da UFF, preceptores em saúde e profissionais responsáveis pelas 

instituições a serem visitadas, contendo o Cronograma do “Módulo de 

Acolhimento dos Residentes em Saúde da UFF” e outras informações 

pertinentes.  

 

2. Comunicado on-line e Convite formal dirigido aos residentes, professores e 

preceptores da residência nas unidades básicas de saúde, para participação na 

“Oficina pedagógica interdisciplinar”. 

 

3. Envio prévio on-line para os residentes, seus professores e preceptores, de 

alguns artigos científicos acerca da interdisciplinaridade na formação em saúde, 

como fonte para discussão/ debate na “Oficina pedagógica interdisciplinar”.  

 

  1º Dia - “Módulo de Acolhimento”: 

Manhã: Apresentação sucinta do “Produto”.  

Realização da “Aula-Passeio” com Relatório e documentação por imagens das 

atividades realizadas/ instituições visitadas. 

A temática interdisciplinaridade será abordada, de forma preliminar e sucinta, 

durante a “Aula-passeio” e, em seguida, ou seja, no dia seguinte, será realizada a “Oficina 

pedagógica interdisciplinar”, com leitura de textos científicos e rodas de conversas, que 

favoreçam a discussão dessa temática, com o enfoque voltado para a formação em Saúde  

Coletiva.    

Com a “Aula-passeio”, pretende-se apresentar aos residentes, localidades e 

instituições representativas do contexto da saúde, educação e cultura do  município de Niterói, 

incluindo-se as Unidades de Atenção Básica do SUS, o Colégio Público Liceu Nilo Peçanha, 

a Biblioteca e Teatro Municipal de Niterói, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), a 

Fortaleza de Santa Cruz, a Creche Municipal Rozalda Paim,  entre outras instituições locais 

de  relevância para a comunidade niteroiense.  

Pretende-se, com a utilização da tecnologia educacional “Aula-passeio”, 

proporcionar aos residentes em saúde da UFF, uma mostra preliminar da realidade relativa 

aos moradores de Niterói, no que tange, em especial, aos seus aspectos e implicações 

culturais, educacionais e no campo da saúde coletiva.  

Obter informações preliminares relativas ao perfil da população atendida na Rede 

Básica de Saúde do município e contribuir para promover a integração ensino-serviço 

compõem também demais metas da “Aula-passeio”.   
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 2º Dia - “Oficina pedagógica interdisciplinar”:  

Manhã - Período: 09 às 10h30min 

Como atividades da “Oficina Pedagógica Interdisciplinar”, cabe ressaltar a formação 

de pequenos grupos de discussão acerca da interdisciplinaridade, fundamentadas nos artigos 

científicos previamente apreciados e sua correlação com as vivências da “Aula-passeio”. 

Compondo a dinâmica da citada atividade, será projetado curto documentário evidenciando 

uma experiência nacional com a interdisciplinaridade na formação em saúde, como subsídio 

para o debate entre os sujeitos participantes da atividade pedagógica.  

Roteiro da “Oficina pedagógica interdisciplinar” no Apêndice D. 

Da “Oficina pedagógica interdisciplinar”, participarão os residentes, professores e 

preceptores atuantes na Atenção básica à Saúde do SUS.  

Cabe à “Oficina pedagógica interdisciplinar”, como uma tecnologia educacional, 

representar um espaço aberto às discussões e questionamentos elaborados pelos seus 

participantes, para que, desta aprendizagem de caráter dialógico, possam ser elaboradas 

intervenções concretas, a partir da realidade posta. 

 

 “Aula- passeio” e “Oficina pedagógica interdisciplinar”- uma prévia  

No dia dezoito de setembro de 2013, no período de 09h às 12h realizou-se, nas 

dependências da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, na sala 503, uma prévia das   

atividades acima  citadas,  tendo em vista o produto do Mestrado Profissional em Saúde 

(MPES). O encontro entre discentes, docentes e técnico-administrativos de diferentes áreas do 

conhecimento atendeu, a princípio, aos objetivos propostos, considerando ter sido uma 

experiência participativa, com a presença de profissionais de saúde e educação.  

Estiveram presentes ao evento sete profissionais, incluindo-se três residentes 

enfermeiras - R2 da Saúde Coletiva - EEAAC, duas enfermeiras-docentes do quadro 

permanente da Residência em Saúde Coletiva da EEAAC, uma assistente social e uma 

psicóloga, ambas do quadro técnico-administrativo e atuantes na EEAAC. 

Assim, atendendo a um roteiro previamente elaborado, iniciou-se a apresentação dos 

dados relevantes da pesquisa, enfocando, especificamente, as informações relativas ao 

produto do MPES, representado por duas tecnologias, a “Aula-passeio” e a “Oficina 

pedagógica interdisciplinar”. 

Após explicitarmos o significado da “Aula-passeio” e da “Oficina”, como também os 

objetivos a serem alcançados com a aplicação de tais tecnologias educacionais, foram 
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apresentadas as metodologias operacionais a serem utilizadas em ambas as atividades e um 

vídeo ilustrativo sobre a experiência do bacharelado interdisciplinar da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). Este encontro prévio representou um espaço aberto, visando 

à reflexão, análise e sugestões das participantes, com o intuito de contribuir para a 

concretização da proposta em foco. 

A partir da citada experiência, foi aprovada, consensualmente, a concretização do 

“Produto final do MPES”, intitulado “Módulo de Acolhimento dos Residentes em Saúde da 

UFF”.  

Entre os argumentos e sugestões emitidas pelas profissionais- participantes da 

oficina, destacamos: 

1. Implementação das tecnologias educacionais, em especial da “aula-passeio”, não 

somente nos Cursos de Residência em Saúde, mas também no Curso de 

Graduação em Enfermagem da EEAAC-UFF. 

 

2. Integração prévia entre os docentes e os responsáveis pelas unidades visitadas no 

“circuito saúde- cultura- educação”, atividade que irá proporcionar, não só o 

conhecimento do perfil da população do município, mas também promover a 

integração da universidade com os aparelhos vinculados às respectivas áreas.   

 

3. Convite sistemático aos preceptores e tutores atuantes nas Unidades Básicas de 

Saúde do Município, com o intuito de participarem das atividades de acolhimento  

 

4. Estimulo para a atuação dos Residentes R2s como mediadores entre os docentes 

e os profissionais atuantes no cenário da saúde. 

 

5. Programação de um almoço de confraternização em refeitório estudantil da UFF. 

 

6. Disponibilização do “Termo de consentimento”, autorizando, junto aos 

participantes das atividades, a realização de fotos e filmagens durante o evento. 

 

Após a realização das tecnologias educacionais mencionadas, mesmo que de modo 

simulado e preliminar, pude concluir após as explanações das profissionais presentes, tratar-se 

de um “produto” relevante para a implementação da pedagogia interdisciplinar nos Cursos de 

Residência em Saúde da UFF.  Dessa forma, o “Módulo de Acolhimento” acontecerá em 

março de 2014, quando ingressarem as novas turmas de residentes.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Precisamos obter que o homem da especialidade queira ser, ao 

mesmo tempo, um homem da totalidade (GUSDORF, 1976, p. 

24).  

 

Ao finalizar esta pesquisa, e na articulação dos pensamentos de teóricos com os 

depoimentos expressos pelos sujeitos entrevistados, posso concluir pela permanência, na 

contemporaneidade, da influência e implicações do “biopoder”, quando são evidenciadas  

recomendações prescritivas, a partir das diversas e crescentes disciplinas científicas e 

especialidades do campo da saúde, determinadas a promover a fragmentação dos corpos, no 

campo individual e coletivo. Nesse sentido, posso concluir que a presença da pedagogia 

tecnicista na formação superior em saúde no Brasil é explicitamente criticada nos 

depoimentos dos sujeitos da pesquisa, que argumentam a favor da superação de um modelo 

“desintegrado” e “desumano” no cuidado em saúde.  

Tais percepções são por mim vivenciadas na prática assistencial cotidiana.  Como 

profissional de saúde, e, tendo escolhido a linha de pesquisa de “formação pedagógica em 

saúde”, inserida dentro de um mestrado com uma proposta de formação multi e 

interdisciplinar para o SUS, não poderia tecer minhas reflexões e considerações finais sem 

“resgatar’, como substrato para meus pensamentos, ideias e sugestões de estudiosos dessa 

temática, como também a trajetória percorrida pela instituição “escola, nas suas diferentes 

vertentes ideológicas e nos diversos contextos históricos, permitindo-se influenciar por 

governos e sociedade, ambos potencialmente capazes de exercer o poder e a resistência no 

âmbito dos interesse e conflitos presentes no espaço coletivo. 

Ao final da trajetória por mim percorrida no meu estudo, e após apreender e analisar 

os dados pesquisados, mesmo tendo constatado limitações e desafios diversos para a 

implementação da consciência e atitude interdisciplinar nas relações entre docentes e 

profissionais da saúde, consegui alcançar os objetivos propostos, no que tange à descrição da 

práxis interdisciplinar do Curso de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva da 

EEAAC-UFF. 

Contrariando a argumentação de Georges Gusdorf, ao defender, na Organização das 

Nações Unidas (UNESCO), um projeto interdisciplinar como uma representação filosófica e 

humanista, verifica-se, na contemporaneidade, nos campos da educação e da saúde, a 

elaboração de programas e protocolos que não contemplam a interdisciplinaridade como seu 

principal eixo norteador.  
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Em concordância com o pensamento de estudiosos da interdisciplinaridade e com a 

argumentação prevalente na fala dos sujeitos entrevistados nessa pesquisa, atribuo à 

fragmentação e ao distanciamento das especialidades e especialistas como o grande desafio e 

obstáculo a serem defrontados para a concretização de um cuidado integrado e integrador na 

saúde. 

Como produto final do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, sugiro aos 

docentes e residentes vinculados à Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade 

Federal Fluminense duas tecnologias educacionais que se propõem à sensibilização e 

consciência da importância de projetos interdisciplinares na formação e nas práticas 

assistenciais em saúde: a “Aula-passeio” e a “Oficina interdisciplinar”.  

Que este estudo possa se somar aos já elaborados e contribuir para oportunizar novos 

espaços de reflexão, análise e discussão do pensamento e atitude interdisciplinar na educação 

permanente dos profissionais atuantes na saúde, como também no aprofundamento dos seus 

saberes teóricos e das práticas do cuidado.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A 

INTERDISCIPLINARIDADE: PEDRA FUNDAMENTAL NO ENSINO DO CUIDADO 

INTEGRAL EM SAÚDE”. O objetivo geral deste estudo é compreender as atitudes dos 

Enfermeiros-Residentes do curso de Enfermagem em Saúde Coletiva nas Unidades de Treinamento 

tendo em vista a interdisciplinaridade. O presente estudo justifica-se mediante a 

importância de se implementar definitivamente atitudes interdisciplinares nos serviços de saúde. 

Diante disso, pretende-se analisar como este tema está sendo abordado durante a formação em 

Enfermagem. Torna-se relevante pois, á partir dele teremos base para identificar 

se a interdisciplinaridade vem sendo incentivada e discutida com docentes e enfermeiros residentes 

sobre a interdisciplinaridade na sua práxis. Os resultados da pesquisa trarão benefícios na medida em 

que, identificando as deficiências da formação de Enfermagem com relação ao ensino da 

interdisciplinaridade, poderemos elaborar estratégias de intervenção no ensino de graduação e de pós-

graduação em Enfermagem. 

Trata-se de uma dissertação de mestrado, do Curso de Mestrado Profissional em Ensino e 

Saúde da Universidade Federal Fluminense, sendo realizada pela mestranda Maria Ângela Prates 

Puppin, sob a orientação da Profª. Drª. Vera Maria Sabóia. Os dados desta pesquisa poderão ser 

utilizados em publicações científicas e/ou eventos acadêmicos. 

Sua participação neste projeto é de caráter voluntário, livre e espontânea, as informações 

coletadas no questionário serão mantidas em sigilo, e sua privacidade será respeitada. A retirada do 

consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso 

lhe traga prejuízos. Este projeto não oferece riscos a sua integridade física nem moral. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito 

da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

O(A) senhor(a) poderá sanar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados com a pesquisa, com as pesquisadoras responsáveis, através de contato 

direto, telefônico ou via e-mail, e poderá acessar a qualquer momento o projeto na íntegra, para saber 

mais detalhes sobre a pesquisa.  

Desde já agradecemos a sua valiosa colaboração. 

 

________________________________                                ________________________________ 

       Profª Drª Vera Maria Sabóia                                                     Maria Ângela Prates Puppin 

       Tel: (21)99764275                                                                    Tel: (21)86813231 

       E-mail: verasaboia@uol.com.br                                               E-mail: uffmest@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu,_______________________________________________,RG_____________________, 

Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, da Pesquisa acima descrita. 

 

 

______________________________                                        ______________________________ 

               Local e data                                                                              Assinatura 
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APÊNDICE B - ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS DOCENTES 

 

A- PERFIL PROFISSIONAL: 

 

DOCENTES 

 

GÊNERO 

 

IDADE 

ANO –

INÍCIO- 

DOCÊNCIA 

ANO 

VÍNCULO 

RESIDENCIA 

DISCIPLINA 

MINISTRADA 

RESIDENCIA 

NÚMERO 

RESIDENTES 

ORIENTADOS 

 

D1 

 

F 

 

 

50 

 

1997 

 

Sem vínculo 

atual 

 

Nenhuma 

 

Nenhum 

 

 

D2 

 

 

F 

 

 

56 

 

 

1984 

 

 

2006 

Processo cuidar- 

SC 

C. Sociais e SC 

Seminário 

Vivência 

 

 

08 

 

D3 

 

F 

 

53 

 

1993 

 

2008 

Tópicos 

especiais- 

Enfermagem 

 

03 

 

 

D4 

 

 

F 

 

 

39 

 

 

2002 

 

 

2008 

Metodologia 

Assistência e 

Comunicação 

Enfermagem 

 

 

Nenhum 

 

 

D5 

 

 

F 

 

 

54 

 

 

1993 

 

 

2008 

Políticas, 

Planejamento e 

Programas de 

Saúde 

 

 

04 

 

 

D6 

 

 

F 

 

 

47 

 

 

1989 

 

 

2010 

Gestão Serviços 

em Rede Básica 

Saúde 

 

06 

 

D7 

 

F 

 

50 

 

1999 

 

2011 

Ciências 

Humanas 

 

Nenhum 

 

 

D8 

 

 

F 

 

 

43 

 

 

1996 

 

 

2008 

Políticas, 

Planejamento e 

Processo 

Trabalho 

 

 

05 

 

D9 

 

F 

 

42 

 

2003 

 

2010 

Sistematização 

Assistência 

Enfermagem 

 

Nenhum 

D10 F 45 1992 2008 Metodologia da 

Pesquisa 

 

04 

 

B- PERGUNTAS: 

1) O que você considera como os saberes fundamentais para a construção / implementação da 

interdisciplinaridade na formação teórica e prática de profissionais de Saúde Coletiva ?  

2) Que obstáculos epistemológicos dificultam a implementação da interdisciplinaridade ?  

3) Na sua opinião, qual o perfil adequado do profissional para enfrentar os desafios no campo da 

Saúde Coletiva?  

4) Que estratégias podem os Docentes utilizar para implementar e otimizar atitudes profissionais 

interdisciplinares?  
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5) Que atividades interdisciplinares são realizadas pelos residentes de Enfermagem em Saúde 

Coletiva?  

6) Na sua opinião, o pensar e o agir interdisciplinar têm sido fomentados no atual ambiente 

acadêmico?  

7) Quais as perspectivas e desafios para interdisciplinaridade na saúde coletiva?  

8) O Curso de Residência em Saúde Coletiva tem apresentado mecanismos que contribuam para a 

interação entre os diferentes profissionais ?  

9) É disponibilizado ao aluno desta pós-graduação um campo de vivência interdisciplinar?  

10) No seu modo de ver, como deveria trabalhar a equipe profissional tendo em vista a 

interdisciplinaridade?  
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APÊNDICE C - ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS DISCENTES 

 

A- PERFIL PROFISSIONAL: 

 

RESIDENTE 

 

IDADE 

ANO 

FORMATURA  

GRADUAÇÃO 

NOME 

INSTITUIÇÃO  

GRADUAÇÃO 

 

ANO INICIO 

RESIDENC. 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

ANTERIOR 

R1 24 2011 UFRJ 2012 Nenhuma 

R2 29 2011 UFRJ 2012 Nenhuma 

R3 28 2010 UNESA - RJ 2012 Nenhuma 

R4 25 2011 UFRJ 2012 Nenhuma 

R5 26 2012 UERJ 2012 Nenhuma 

R6 28 2011 UVA 2012 Nenhuma 

R7 26 2011 UFF 2012 Nenhuma 

R8 27 2011 UFF 2012 Nenhuma 

 

B- PERGUNTAS  

1) Por que você escolheu fazer este curso de Residência em Saúde Coletiva?  

2) Você se sente integrante de uma equipe nas diversas Unidades de treinamento em serviço?  

3) Na sua opinião, quais são os obstáculos para se organizar uma práxis interdisciplinar 

verdadeiramente operante?  

4) Em que situações do seu dia a dia você aplica os conhecimentos construídos sobre a 

interdisciplinaridade?  

5) Na sua opinião, qual o perfil adequado do profissional para enfrentar os desafios no campo da 

Saúde Coletiva?  

6) O trabalho interdisciplinar é possível entre os diferentes profissionais que atuam na Saúde Coletiva? 

Como?  

7) Que atividades interdisciplinares são realizadas pelos residentes de Enfermagem em Saúde 

Coletiva?  

8) Você se sente instrumentalizado, na teoria e na prática, para trazer o diálogo interdisciplinar para 

sua vida profissional futura?  

9) Neste ambiente acadêmico é fomentado o pensar interdisciplinar?  

10) O curso contribui para a maturidade teórica e prática relativa á interdisciplinaridade?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA OFICINA 

 

9:00 – Início: Apresentação pesquisa 

- Produtos do Mestrado: 

1) Aula passeio 

2) Oficina: dinâmica e objetivos 

9:30 – Divisão grupos 

10:00 – Intervalo – Lanche (15 min) 

10:15 – Filme – Experiência UFRGS Bacharelado em Saúde Coletiva 

10:30 – Abertura - Debate 

11:00 – Conclusão / Redação, Registros, Encaminhamentos 

11:30 – Previsão Término Oficina 
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ANEXOS 

ANEXO A – CARACTERÍSTICAS DO MESTRADO PROFISSIONAL PREVISTAS NA 

PORTARIA Nº. 080, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Necessidade da formação de profissionais pós-graduados aptos a elaborar novas técnicas e 

processos, com desempenho diferenciado de egressos dos cursos de mestrado que visem 

preferencialmente um aprofundamento de conhecimentos ou técnicas de pesquisa científica, 

tecnológica ou artística; 

Relevância do caráter de terminalidade, assumido pelo Mestrado que enfatize o 

aprofundamento da formação científica ou profissional conquistada na graduação, aludido no 

Parecer nº. 977, de 03/12/65, do Conselho Federal de Educação; 

Inarredável manutenção de níveis de qualidade condizentes com os padrões da pós-

graduação stricto sensu e consistentes com a feição peculiar do Mestrado dirigido à formação 

profissional. 

Fonte: Brandão et al. (2006)  

 

 

 

 

 

 


